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تنس لها  هتس  حاحص  رب  عماج  يدقن  حاحص :  زا  یبیاجع 

: هدنسیون

این بیط  نسحم 

: یپاچ رشان 

تلاسر

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تنس لها  هتس  حاحص  رب  عماج  يدقن  حاحص :  زا  11یبیاجع 

باتک 11تاصخشم 

11هراشا

بلاطم 16تسرهف 

25همّدقم

هّتس حاحص  رد  دنوادخ  لوا : 40لصف 

40هراشا

دوش یم  تیؤر  40دنوادخ 

؟  دوش یمن  هدید  دنوادخ  49ارچ 

دراد ناکم  50دنوادخ 

تسا نامسآ  رد  51ادخ 

دیآ یم  نییاپ  بش  ره  52ادخ 

شنیرفآ زا  لبق  دنوادخ  53هاگیاج 

دنوادخ مشچ  57شوگ و 

دنوادخ ياه  59تشگنا 

دنوادخ 61رمک 

دنوادخ ياپ  62قاس 

دمآ شربمایپ  باوخ  هب  65ادخ 

دنوادخ 67هدنخ 

هّتس حاحص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مود : 73لصف 

73هراشا

دش عنام  لیئربج  یلو  تشاد ،  یشکدوخ  دصق  75اهراب 
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ربمایپ ندرک  77وداج 

ربمغیپ هناخ  رد  78گس 

 ! ! دزد يارب  لتق  79تازاجم 

یهلا ریدقت  ندش  81شومارف 

لاسگرزب نادرم  نداد  ریش  هب  ربمایپ  82روتسد 

درک شومارف  ار  زامن  زا  تعکر  رود  83ربمایپ 

ربمایپ حبص  زامن  ندش  84اضق 

 ! دناوخ تعکر  ار 5  یتعکر  زامن 4  86ربمایپ 

ربمایپ طسوت  نارگید ،  قحان  ندرک  نعل  88بس و 

مدرم قح  رد  ربمایپ  رش  90ياعد 

دندش یم  كانبضغ  مدرم  تالاؤس  زا  ادخ  92لوسر 

دنرت هاگآ  يویند  لئاسم  رد  ادخ  لوسر  زا  94نارگید 

 ( لیواقألا هذه  نم  هّللاب  ریجتسن  درک ( لوب  هداتسیا  95وا 

هّللاب ریجتسن  نانز  یگدنناوخ  وهل و  هب  ربمایپ  97هقالع 

ربمایپ هناخ  رد  ندناوخ  98زاوآ 

وهل سلجم  رد  98تکرش 

صقر ياشامت  هب  هشیاع  99ندرب 

نز کی  اب  ندرک  100تولخ 

ادخ لوسر  ندب  ندش  101هنهرب 

شنارسمه 102ربمایپ و 

ربمایپ هب  گرزب  103یتراسج 

دوب رتمک  میهاربا  زا  ربمایپ  104نیقی 

! ! ؟  کش 105يربمایپ و 

فسوی زا  ربمایپ  ربص  ندوب  106رتمک 
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هّتس حاحص  سّدقم و  باتک  رد  رد  ناربمایپ  زا  یخرب  يامیس  موس : 113لصف 

113هراشا

لیجنا تاروت و  رد  دنوادخ  113یفرعم 

لیجنا تاروت و  رد  ادخ  ناربمایپ  114یفرعم 

هدمآ مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هرابرد  تاروت  115رد 

تاروت رد  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  115یفرعم 

تاروت رد  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  116یفرعم 

لیجنا رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  116یفرعم 

بش کی  رد  نز  هن  دون و  اب  یبن  نامیلس  ندش  118رتسبمه 

داد ناشن  مدرم  هب  ار  یسوم  هنهرب  ندب  120دنوادخ 

حاحص رد  هثالث  يافلخ  ماقم  مراهچ : 127لصف 

127هراشا

حاحص رد  رکبوبا  128ماقم 

حاحص رد  باطخ  نب  رمع  142بانم 

ناّفع نب  نامثع  156بقانم 

حاحص رد  هثالث  يافلخ  زا  یقیاقح  مجنپ : 172لصف 

172هراشا

رکبوبا اب  هطبار  172رد 

باطخ نب  رمع  اب  هطبار  179رد 

نامثع 189هرابرد 

حاحص رد  هباحص  زا  یخرب  بقانم  مشش : 192لصف 

192هراشا

صاقو یبا  نب  دعس  199بقانم 

حاّرج هدیبعوبا  201بقانم 
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ریبز هحلط و  204بقانم 

هیواعم نایفسوبا و  208بقانم 

صاع ورمع  214بقانم 

دیلو نب  218دلاخ 

يرعشا یسوموبا  222بقانم 

222هراشا

يرعشا یسوموبا  هرابرد  223اما 

لبج نب  ذاعم  فوع و  نب  نامحرلادبع  223بقانم 

223هراشا

لبج نب  ذاعم  هرابرد  224اما 

هشیاع لئاضف  هرابرد  ثیدح  دنچ  225اما 

هریرهوبا اب  هطبار  رد  231یثحب 

تسا هدش  لقن  هریرهوبا  زا  هک  یثیداحا  236دادعت 

هباحص داهتجا  تلادع و  متفه : 240لصف 

240هراشا

؟  تسیچ هباحص  یحالطصا  يانعم  . 1240

دنناد یمن  لداع  ار  هباحص  همه  هک  یناسک  هرابرد  تنس  لها  رظن  . 2241

هباحص اب  هطبار  رد  نآرق  تایآ  . 3243

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  باحصا  زا  یخرب  ياشفا  . 4263

حاحص رد  هشیاع  متشه : 272لصف 

272هراشا

فرظ 276نتسکش 

هجیدخ ترضح  هب  تبسن  277تداسح 

تناها 278تداسح و 
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ربمایپ رب  280دایرف 

ربمایپ 280بیقعت 

ندرک تبیغ  نتشاذگ و  281بیع 

ادخ لوسر  هیلع  281هئطوت 

ادخ لوسر  زا  هشیاع  284بضغ 

هشیاع گرم  284يوزرآ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  اب  هشیاع  285ینمشد 

حاحص رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  مهن : 294لصف 

294هراشا

نیلقث ثیدح  . 1296

ءاسک ثیدح  ریهطت و  هیآ  . 2303

هناگ هدزاود  ناماما  افلخ و  . 3310

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  . 4315

315هراشا

تلزنم 315ثیدح 

مالسلا هیلع  یلع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  322یلع 

ادخ قلخ  نیرت  بوبحم  مالسلا  هیلع  324یلع 

تسا نانمؤم  یلو  مالسلا  هیلع  325یلع 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  بقانم  . 5326

مالسلاامهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  بقانم  . 6332

دنچ یثحابم  مهد : 337لصف 

337هراشا

؟  یباصتنا ای  تسا  یباختنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینیشناج  . 1337

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیالو  مالعا  مخریدغ و  . 2348
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افلخ نامز  رد  ثیدح  نتشون  عنم  . 3366

تیباهو دیاقع  ّدر  . 4370

370هراشا

تعافش هلئسم   1370

روبق لها  ترایز  - 2376

ادخ يایلوا  راثآ  هب  نتسج  كربت  - 3378

ادخ يایلوا  هب  لسوت  - 4380

380هراشا

 : اه هطساو   ( 1380

دنا ملاع  رد  فرصت  بحاص  دنوادخ  نذا  هب  دنوادخ  يایلوا   ( 2386

تسین ادخ  بنج  رد  نانآ  ندناوخ  ادخ ؛  يایلوا  ندناوخ   ( 3387

 : دنیوگ یم  اتیاهن  دنرادن ؛  ییوگ  خساپ  ناوت  نویباهو  دوش و  یم  هدروآ  ادخ  يایلوا  هب  لسوت  زاوج  يارب  ینآرق  تالالدتسا  نینچ  هک  ینامز   ( 4389

میریگب هلیسو  وا  هب  بّرقت  يارب  هک  هدومرف  دنوادخ   ( 5391

نیملسم تدحو  اب  هطبار  رد  یثحب  395همتاخ :

401عبانم

زکرم 410هرابرد 
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تنس لها  هتس  حاحص  رب  عماج  يدقن  حاحص :  زا  یبیاجع 

باتک تاصخشم 

نسحم دیس  این ،  بیط  هسانشرس : 

تنس لها  هتس  حاحص  رب  عماج  يدقن  حاحص :  زا  یبیاجع  روآدیدپ :  ناونع و 

 . 1394 تلاسر ،  مق :  رشن :  تاصخشم 

 . 358 ص يرهاظ :  تاصخشم 

978 964  - - 6838 0  - 68 کباش - : 

رصتخم ياپیف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . تسا یسرتسد  لباق   http://opac.nlai.ir سردآ رد  كردم  نیا  تشاددای : 

 . حاحص زا  یبیاجع  رگید :  ناونع  تشاددای : 

 . نینچمه ص 351 358 سیونریز ،  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

3774574 یلم :  هناخباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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2 ص :
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3 ص :

این بیط  نسحم  دیس 

هخسن  1500  / 1394 لوا /  پاچ 

يدرو لگ  هناخپاچ 

978 964 6838 68 0 کباش : 

لایر  140000 تمیق : 

mohsentayyeb110@gmail.com فلؤم :  یکینورتکلا  قودنص 

 ( 025 ) 37832332 37735256 مق :  شخپ  زکرم  نفلت 
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4 ص :
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5 ص :
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6 ص :

بلاطم تسرهف 

11 همّدقم ···

25 هّتس /  حاحص  رد  دنوادخ  لوا :  لصف 

25 دوش ··· یم  تیؤر  دنوادخ 

34 دوش ···؟  یمن  هدید  دنوادخ  ارچ 

34 دراد ··· ناکم  دنوادخ 

35 تسا ··· نامسآ  رد  ادخ 

36 دیآ ··· یم  نییاپ  بش  ره  ادخ 

37 شنیرفآ ··· زا  لبق  دنوادخ  هاگیاج 

40 دنوادخ ··· مشچ  شوگ و 

42 دنوادخ ··· ياه  تشگنا 

44 دنوادخ ··· رمک 

45 دنوادخ ··· ياپ  قاس 

47 دمآ ··· شربمایپ  باوخ  رب  دنوادخ 

49 دنوادخ ··· هدنخ 

55 هّتس /  حاحص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مود :  لصف 

58 دش ··· عنام  لیئربج  یلو  تشاد ،  یشکدوخ  دصق  اهراب 

59 ربمایپ ··· ندرک  وداج 

60 ربمغیپ ··· هناخ  رد  گس 
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7 ص :

61 دزد ···! !  يارب  لتق  تازاجم 

63 یهلا ··· ریدقت  ندش  شومارف 

63 لاسگرزب ··· نادرم  نداد  ریش  هب  ربمایپ  روتسد 

65 درک ··· شومارف  ار  زامن  زا  تعکر  رود  ربمایپ 

66 ربمایپ ··· حبص  زامن  ندش  اضق 

67 دناوخ ···!  تعکر  ار 5  یتعکر  زامن 4  ربمایپ 

69 ربمایپ ··· طسوت  نارگید ،  قحان  ندرک  نعل  بس و 

71 مدرم ··· قح  رد  ربمایپ  رش  ياعد 

73 دندش ··· یم  كانبضغ  مدرم  تالاؤس  زا  ادخ  لوسر 

74 دنرت ··· هاگآ  يویند  لئاسم  رد  ادخ  لوسر  زا  نارگید 

75 لیواقألا ···)  هذه  نم  هّللاب  ریجتسن  درک ( لوب  هداتسیا  وا 

77 هّللاب ···  ریجتسن  نانز  یگدنناوخ  وهل و  هب  ربمایپ  هقالع 

77 ربمایپ ··· هناخ  رد  ندناوخ  زاوآ 

78 وهل ··· سلجم  رد  تکرش 

78 صقر ··· ياشامت  هب  هشیاع  ندرب 

79 نز ··· کی  اب  ندرک  تولخ 

80 ادخ ··· لوسر  ندب  ندش  هنهرب 

81 شنارسمه ··· ربمایپ و 

82 ربمایپ ··· هب  گرزب  یتراسج 

83 دوب ··· رتمک  میهاربا  زا  ربمایپ  نیقی 
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84 کش ···! ! ؟  يربمایپ و 

85 فسوی ··· زا  ربمایپ  ربص  ندوب  رتمک 
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8 ص :

 : موس لصف 

91 هّتس /  حاحص  سّدقم و  باتک  رد  ناربمایپ  زا  یخرب  يامیس 

91 لیجنا ··· تاروت و  رد  دنوادخ  یفرعم 

92 لیجنا ··· تاروت و  رد  ادخ  ناربمایپ  یفرعم 

93 هدمآ ··· مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هرابرد  تاروت  رد 

94 تاروت ··· رد  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  یفرعم 

94 تاروت ··· رد  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  یفرعم 

95 لیجنا ··· رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  یفرعم 

97 يراخب ··· حیحص  رد  بش  کی  رد  نز  هن  دون و  اب  یبن  نامیلس  ندش  رتسبمه 

98 ملسم ··· يراخب و  حیحص  رد  داد  ناشن  مدرم  هب  ار  یسوم  هنهرب  ندب  دنوادخ 

105 حاحص /  رد  هثالث  يافلخ  ماقم  مراهچ :  لصف 

106 حاحص ··· رد  رکبوبا  ماقم 

118 حاحص ··· رد  باطخ  نب  رمع  بانم 

130 ناّفع ··· نب  نامثع  بقانم 

145 حاحص /  رد  هثالث  يافلخ  زا  یقیاقح  مجنپ :  لصف 

145 رکبوبا ··· اب  هطبار  رد 

152 باطخ ··· نب  رمع  اب  هطبار  رد 

160 نامثع ··· هرابرد 
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9 ص :

163 حاحص /  رد  هباحص  زا  یخرب  بقانم  مشش :  لصف 

170 صاقو ··· یبا  نب  دعس  بقانم 

172 حاّرج ··· هدیبعوبا  بقانم 

175 ریبز ··· هحلط و  بقانم 

178 هیواعم ··· نایفسوبا و  بقانم 

183 صاع ··· ورمع  بقانم 

187 دیلو ··· نب  دلاخ 

190 يرعشا ··· یسوموبا  بقانم 

191 يرعشا ··· یسوموبا  هرابرد  اما 

192 لبج ··· نب  ذاعم  فوع و  نب  نامحرلادبع  بقانم 

192 لبج ··· نب  ذاعم  هرابرد  اما 

193 هشیاع ··· لئاضف  هرابرد  ثیدح  دنچ  اما 

198 هریرهوبا ··· اب  هطبار  رد  یثحب 

203 تسا ··· هدش  لقن  هریرهوبا  زا  هک  یثیداحا  دادعت 

207 هباحص /  داهتجا  تلادع و  متفه :  لصف 

207 تسیچ ···؟  هباحص  یحالطصا  يانعم   . 1

209 دنناد ··· یمن  لداع  ار  هباحص  همه  هک  یناسک  هرابرد  تنس  لها  رظن   . 2

210 هباحص ··· اب  هطبار  رد  نآرق  تایآ   . 3

227 هلآ ···  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  باحصا  زا  یخرب  ياشفا   . 4

235 حاحص /  رد  هشیاع  متشه :  لصف 
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239 فرظ ··· نتسکش 

240 هجیدخ ··· ترضح  هب  تبسن  تداسح 

241 تناها ··· تداسح و 

242 ربمایپ ··· رب  دایرف 

243 ربمایپ ··· بیقعت 

243 ندرک ··· تبیغ  نتشاذگ و  بیع 

243 هلآ ···  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیلع  هئطوت 

246 هلآ ···  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هشیاع  بضغ 

246 هشیاع ··· گرم  يوزرآ 

247 مالسلا ···  هیلع  یلع  ترضح  اب  هشیاع  ینمشد 

255 حاحص /  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  مهن :  لصف 

257 نیلقث ··· ثیدح   . 1

264 ءاسک ··· ثیدح  ریهطت و  هیآ   . 2

270 هناگ ··· هدزاود  ناماما  افلخ و   . 3

274 مالسلا ···  هیلع  نینمؤملاریما  بقانم   . 4

274 تلزنم ··· ثیدح 

281 مالسلا ···  هیلع  یلع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

283 ادخ ··· قلخ  نیرت  بوبحم  مالسلا  هیلع  یلع 

283 تسا ··· نانمؤم  یلو  مالسلا  هیلع  یلع 

285 مالسلااهیلع ···  ارهز  همطاف  بقانم   . 5
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289 مالسلاامهیلع ···  نیسح  ماما  نسح و  ماما  بقانم   . 6
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293 دنچ /  یثحابم  مهد :  لصف 

293 یباصتنا ···؟  ای  تسا  یباختنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینیشناج   . 1

303 مالسلا ···  هیلع  یلع  ماما  تیالو  مالعا  مخریدغ و   . 2

319 افلخ ··· نامز  رد  ثیدح  نتشون  عنم   . 3

322 تیباهو ··· دیاقع  ّدر   . 4

323 تعافش ··· هلئسم   1

328 روبق ··· لها  ترایز   . 2

329 ادخ ··· يایلوا  راثآ  هب  نتسج  كربت   . 3

331 ادخ ··· يایلوا  هب  لسوت   . 4

331 اه ··· هطساو   ( 1

336 دنا ··· ملاع  رد  فرصت  بحاص  دنوادخ  نذا  هب  دنوادخ  يایلوا   ( 2

337 تسین ··· ادخ  بنج  رد  نانآ  ندناوخ  ادخ ؛  يایلوا  ندناوخ   ( 3

یم اتیاهن  دنرادن ؛  ییوگ  خساپ  ناوت  نویباهو  دوش و  یم  هدروآ  ادخ  يایلوا  هب  لسوت  زاوج  يارب  ینآرق  تالالدتسا  نینچ  هک  ینامز   ( 4
339 دنیوگ ···:

341 میریگب ··· هلیسو  وا  هب  بّرقت  يارب  هک  هدومرف  دنوادخ   ( 5

345 نیملسم ··· تدحو  اب  هطبار  رد  یثحب  همتاخ : 

351 عبانم ···
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همّدقم

نیعمجا مهئادعا  یلع  نعلاو  نیرهاطلا  هلآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یلص 

نیدلا موی  مایق  یلإ 

یم هتس »  حاحص  باتک «  شش  نآ  هب  تنس  لها  هک  دراد  يا  هژیو  هاگیاج  باتک  شـش  تنـس ،  لها  ییاور  یثیدح  ددعتم  بتک  نیب  رد 
نیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  ادخ  لوسر  ترـضح  هب  بستنم  لوقنم و  ثیداحا  هک  دـنراتفگ  نیا  رب  تنـس  لها  دـنیوگ . 

 : زا دنترابع  یثیدح  باتک  شش  نیا  دنشاب .  یم  حیحص  یگلمج  بتک 

يراخب حیحص   . 1

ملسم حیحص   . 2

يذمرت ننس   . 3

یئاسن ننس   . 4

دواد یبا  ننس   . 5

هجام نبا  ننس   . 6

حاحص اب «  هطبار  رد  هعیش  ياملع  هاگدید  تسا .  رادروخرب  يرتالاب  هاگیاج  زا  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص  باتک ،  شش  نیا  نیب  رد 
زا هکلب  حیحـص ؛  ریغ  بتک  نیا  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  دنیوگ  یم  نوگانوگ  لیالد  اب  نایعیـش  تسا .  تنـس  لها  هاگدـید  زا  ریغ  هتس » 

 . تسا دوجوم  بتک  نیا  رد  زین  حیحص  ثیداحا  دنچره  تسا ،  تالوعجم 

حراوج اضعا و  ياراد  رشب  دننام  تسا و  ینامـسج  يو  هک  هدش  میـسرت  يا  هنوگ  هب  لاعتم  دنوادخ  يراخب  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  رد 
اب تسا و 
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 . دوش یم  تیؤر  مشچ 

قیفوت مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ینارون  بتکم  اب  ندـش  انـشآ  اب  ادـعب  هدوب و  تنـس  لها  ناملاع  زا  يزور  دوخ  هک  یناجیت  دّـمحم  رتکد 
 : دسیون یم  تسا  هدمآ  تنس  لها  عبانم  رد  هک  يو  ندوب  ینامسج  دنوادخ و  تیؤر  دروم  رد  دومن  بسک  ار  عیشت  هب  فرشت 

هیلع یسوم  ترـضح  هک  یماگنه  (2) و   « ٌءْیَـش ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » (1)  « ُراَْصبَءْالا ُهُکِرْدـُت  َال  دـیامرف « :  یم  میرک  نآرق  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
ار یثیداحا  دریذپ  یم  رادیب  نادجو  هنوگچ  سپ   (3)  « ِیناَرَت َْنل  دیامرف « :  یم  وا  هب  دنک  یم  دنوادخ  تیؤر  ندید و  تساوخرد  مالـسلا 

هکنانچ دننیب ،  یم  ار  وا  دوش و  یم  نایامن  شناگدنب  ربارب  رد  ناحبس  يادخ  هکنیا  هب  دنا  هدرک  لقن  ملسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  هک 
(4) ! ؟  دننیب یم  مهدراهچ  بش  رد  ار  هام 

(5)  ! دیآ یم  دورف  ایند  نامسآ  هب  بش  ره  دنوادخ  و 

(6)  ! دوش یم  رپ  منهج  سپ  دراذگ ،  یم  منهج  رد  ار  شیاپ  و 

(7)  ! دنسانشب ار  وا  نینمؤم  ات  دهد  یم  شیامن  ار  شیاپ  و 

 . هیآ 103 ماعنا ،  هروس  - 1
 . هیآ 11 يروش ،  هروس  - 2

 . هیآ 143 فارعا ،  هروس  - 3
 . ص 56 ج 1 ،  دیسرپب ،  ناهاگآ  زا  باتک  زا  لقن  هب  ص 112 ؛  ج 1 ،  ملسم ،  حیحص  ص 205 ؛  ج 7 ،  يراخب ،  حیحص  - 4

 . ص 56 ج 1 ،  دیسرپب ،  ناهاگآ  زا  باتک  زا  لقن  هب  ص 47 ،  ج 2 ،  يراخب ،  حیحص  - 5
 . ص 56 ج 1 ،  دیسرپب ،  ناهاگآ  زا  باتک  زا  لقن  هب  ص 178 و 187 ،  ج 8 ،  يراخب ،  حیحص  - 6

 . ص 115 ج 1 ،  ملسم ،  حیحص  ص 182 ؛  ج 8 ،  يراخب ،  حیحص  - 7
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یمرد لوحت  لباق  كرحتم و  یمـسج و  لکـش  هب  ار  دنوادخ  هک  ییاه  تیاور  زا  نآ  دننام  و  دـنک ،  یم  بجعت  ددـنخ و  یم  دـنوادخ  و 
مود و تشگنا  رب  ار  نیمز  دراذـگ و  یم  لوا  تشگنا  رب  ار  اـه  نامـسآ  هک  دراد  تشگنا  جـنپ  دراد و  اـپ  ود  تـسد و  ود  ًـالثم  هـک  دروآ 

(1)  ! ! دراذگ یم  مجنپ  تشگنا  رب  ار  ناگدیرفآ  ریاس  مراهچ و  ار  كاخ  بآ و  موس و  رب  ار  ناتخرد 

 ! دریگ یم  هزاـجا  راـب  هس  شلزنم  رد  وا ،  رب  لوـخد  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دراد و  تنوکـس  نآ  رد  هک  تسا  یلزنم  ياراد  و 
(2)!

 . تاهیبشت نیا  زا  تسا  رترب  دنوادخ 

(3)  . اه فیصوت  هنوگنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  یسدقم و  هزنم و  وت  لالج !  تزع و  ياراد  راگدرورپ  يا 

لیطابا هنوگنیا  نید  فیرحت  يارب  هک  تسادخ  نید  نانمـشد  تایلعج  زا  ثیداحا  هنوگنیا  هک  تفگ  دیاب  يدـیدرت  نیرت  کچوک  نودـب 
دراو شیوخ  بتک  رد  ار  یگتخاس  ثیداحا  نیا  زین  تنس  لها  ناثدحم  هنافسأتم  دنداد و  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هتخاس و  ار 

 ! ! دندرک يراذگمان  هحیحص  ثیداحا  ار  تسا  یهلا  نایدا  حور  اب  فلاخم  هک  یلعج  ثیداحا  نآ  هتخاس و 

دراد و هدش  فیرحت  لیجنا  تاروت و  بتک  رد  هشیر  دنک  یم  یفرعم  رشب  دننام  ینامسج  ار  دنوادخ  هک  یلعج  ثیداحا  هنوگنیا  هتبلا 

 . ص 56 ج 1 ،  دیسرپب ،  ناهاگآ  زا  باتک  زا  لقن  هب  ص 181 ،  ص 23 و ج 9 ،  ج 6 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ص 183 ج 8 ،  يراخب ،  حیحص  - 2

 . ص 55 و 56 ج 1 ،  یناجیت ،  دّمحم  دیسرپب ،  ناهاگآ  زا  - 3
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دراو ار  بذک  نانخس  هنوگنیا  هدش ،  فیرحت  لیجنا  تاروت و  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  دندوب ،  يوما  نادناخ  نانآ  سأر  رد  هک  مالسا  نانمشد 
قیقحت و نودب  مه  تنـس  لها  حول  هداس  ناثدحم  دنداد و  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  هب  دندومن و  مالـسا  هزوح 

لیطابا هنوگنیا  زا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ینارون  بتکم  اما  دـندومن ؛  تبث  شیوخ  بتک  رد  دـندرک و  رواب  یـسررب 
 . دنا هتفگن  نانخس  هنوگنیا  عیشت  ناملاع  ناثّدحم و  زا  کی  چیه  تسا و  كاپ  ًالماک 

یم هحیحص  ار  اهنآ  ثیداحا  بتک و  نیرتربتعم  ار  باتک  شش  شیوخ ،  یثیدح  ددعتم  بتک  نیب  زا  تنس  لها  دش  حرطم  هک  هنوگنامه 
 . دنروهشم هعبرا »  بتک  هب «  هک  دنهد  یم  رارق  يرتشیب  هجوت  دروم  ار  باتک  راهچ  دنراد ،  هک  يددعتم  بتک  نیب  رد  زین  نایعیـش  دنناد . 

 : زا دنترابع  دنمشزرا  بتک  نیا 

؛  ینیلک مالسالا  هقث  موحرم  فیلأت  یفاک ،   . 1

؛  قودص خیش  موحرم  فیلأت  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   . 2

؛  یسوط خیش  موحرم  فیلأت  ماکحالا ،  بیذهت   . 3

 . یسوط خیش  موحرم  فیلأت  راصبتسا ،   . 4

زا دانـسا ،  هلـسلس  اب  یهقف  ددـعتم  باوبا  نینچمه  تماما و  تلاـسر و  دـیحوت و  یـسانشادخ و  هراـبرد  یناوارف  ثیداـحا  بتک ،  نیا  رد 
رایسب بتک  نیا  يارب  دنچره  هعیش  ياملع  نکیل  تسا ؛  هدمآ  مالـسلا  مهیلع  شرهطم  كاپ و  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

زین هحیحص  ریغ  ثیداحا  هک  دنراد  فارتعا  هکلب  دنشاب ؛  یم  هحیحـص  یگلمج  بتک  نیا  ثیداحا  مامت  هک  دنیوگ  یمن  اما  دنلئاق  شزرا 
 . تسا دوجوم  بتک  نیا  رد 
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 » و لاجر »  ملع «  ود  هلوقنم ،  ثیداحا  مقس  ای  تحص و  ندومن  صخشم  يارب  دنهد و  یم  تیمها  زین  یثیدح  بتک  ریاس  هب  نایعیش  هتبلا 
 . دنا هدومن  نیودت  ار  هیارد » 

 : تسا دروم  ود  نیا  عیشت  لها  اب  تنس  لها  یثیدح  بتک  نیب  مهم  توافت 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  ندومن  لقن  نتشون و  تفالخ  هاگتـسد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتوکلم  حور  جورع  زا  دعب   . 1
اب دش و  هتـشادرب  عنم  نیا  يوما ،  زیزعلادبع  نب  رمع  تفالخ  نامز  رد  دـیماجنا و  لوط  هب  لاس  دـص  دودـح  عنم  نیا  درک و  عونمم  ار  هلآ 

هدشن هتشون  ثیداحا  نیا  لاس  دص  نوچ  دندرک و  يوبن  ثیداحا  ندومن  بوتکم  هب  تردابم  تنـس  لها  ياملع  دس ،  نیا  ندش  هتـسکش 
اب ادـتبا  نامه  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناوریپ  اما  دـیدرگ ؛  تنـس  لها  یثیدـح  بتک  دراو  یلعج  ثیداحا  زا  یمیظع  لیخ  دوب ، 

(1)  . دندومن یم  طبض  تبث و  شیوخ  بتک  رد  یناهنپ  تروص  هب  ار  ناموصعم  ثیداحا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تادیکأت  شرافس و 

نادناخ يدـیحوت  ثحابم  يزومآ و  ملع  هب  نداد  تیمها  اب  هطبار  رد  شیوخ  نارای  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ناوارف  تاشرافـس  اب   . 2
هب نایعیش  تبقارم  دوش و  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  موصعم  زا  هک  هچنآ  اب  هطبار  رد  نایعیش  ندرک  تقد  مالسلا و  مهیلع  تراهط  تمـصع و 

هعیش بتک  رد  دندومن  لوعجم  مالـسا  نانمـشد  هک  یثیداحا  زا  يرایـسب  دشابن ،  لقع  عطاق  نیهارب  نآرق و  فلاخم  هک  ثیداحا  نیماضم 
یبصعت چیه  هعیش  ياملع  دوش  هدید  تسا  نآرق  لقع و  اب  فلاخم  هک  هعیش  بتک  رد  زین  یثیداحا  رگا  انایحا  تفاین و  هار 

 . تفگ میهاوخ  نخس  مهد  لصف  رد  هراب  نیا  رد  - 1
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ثیداحا زا  ریغ  فیعـض ،  ثیداـحا  دوش و  یم  هدـید  هعیـش  بتک  رد  فیعـض  ثیداـحا  هتبلا  دـننز .  یم  راـنک  ار  ثیداـحا  نآ  دـنرادن و 
رد فیعض ،  ثیداحا  رد  اما  تسا ؛  صخشم  ًالماک  عرـش ،  لقع و  اب  تفلاخم  لیلد  هب  نآ  ندوب  لطاب  تالوعجم  رد  اریز  تسا ؛  هلوعجم 
 ، فیعض ثیدح  ره  نیاربانب  دشاب .  مالسلا  هیلع  موصعم  نخس  فیعض  ثیدح  نآ  اسب  هچ  تسا و  یللخ  نآ  تاباستنا  هلـسلس  زا  یـضعب 

 . تسین یلعج  ثیدح 

ادخ لوسر  سدقم  دوجو  زا  یتشز  هرهچ  تسا ،  هدومن  یفرعم  ینامـسج  ار  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  رب  هوالع  تنـس ،  لها  هتـس  حاحـص  رد 
ار نیا  ثیدح  نومضم  دراوم ،  زا  یخرب  رد  هک  هدرب  الاب  هنوگنآ  ار  هناگ  هس  يافلخ  نأش  ضوع  رد  هدومن و  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 ! ! دنا هدوب  راد  نتشیوخ  ءافلخ  تیصعم و  لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هّللاب  ریجتسن  هک  دناسر  یم 

 : لاثم ناونع  هب  دوش .  یم  هدید  بتک  نیا  رد  زین  یلوبق  لباق  حیحص و  ثیداحا  میدومن  حرطم  هک  هنوگنامه  هتبلا 

مشچ مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  يالاو  بقانم  زا  يرایسب  تنس ،  لها  هتـس  حاحـص  رد  دنچره 
مهیلع یبن  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم  سدقم  دوجو  اب  هطبار  رد  یثیداحا  دوجو  نیا  اب  اما  هدش ؛  روسناس  ای  یشوپ 

نآ تیناقح  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  لصفالب  تفالخ  ناوت  یم  دودعم  ثیداحا  نیمه  رب  لالدتـسا  دانتـسا و  اب  هک  تسا  دوجوم  مالـسلا 
دنچره ددرگ .  یم  هتخادرپ  نآ  هب  یلـصف  رد  هّللا  ءاش  نا  هک  دومن  تابثا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهطم  كاپ و  نادناخ  ترـضح و 

تنـس لها  رگید  عبانم  رد  اما  هدـیدرگ ،  نامتک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  تیب  لها  بقانم  زا  يرایـسب  تنـس  لها  هتـس  حاحـص  بتک  رد 
 . تسا هدش  لقن  حیحص  دانسا  اب  هطبار  نیا  رد  تیاور  اهدص 
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ننس باتک  راهچ  نیحیحص و  هب  ملسم  يراخب و  باتک  هک  دیـسر  روهظ  هب  يرجه  موس  مود و  نرق  رد  ادودح  تنـس ،  لها  هتـس  حاحص 
 . دشاب یم  هعبرا  ننس  هب  فورعم  یئاسن ،  ننس  يذمرت ،  ننس  دواد ،  یبا  ننس  هجام ،  نبا 

 : بتک نیا  زا  یلامجا  شرازگ 

يراخب حیحـص  باتک  256 ق )  یفوتم ( هک  يراخب  لیعامـسا  نب  دّمحم  هّللادبعوبا  مان  هب  تسا  یـصخش  باتک  فلؤم  يراخب :  حـیحص 
یخیرات يداقتعا ،  تایاور  نیب  عماج  هک  دشاب  یم  همایا »  هنس و  لوسر و  روما  نم  رصتخم  دنسملا و  حیحصلا  عماجلا  نآ «  لماک  مان  هک 

(1)  . دشاب یم  ثیدح  تاررکم 2607  فذح  اب  هک  ثیدح  ياراد 7563  ادودح  هک  تسا  یهقف  يریسفت و  یقالخا ،  ، 

ملسم حیحص  باتک  261ق )  یفوتم ( يروباشین  يریشق  جاجح  نب  ملسم  نیـسحلاوبا  مان  هب  تسا  یـصخش  باتک  فلؤم  ملـسم :  حیحص 
 . دوش یم  ثیدح  دودح 4000  تاررکم  فذح  اب  هک  تسا  ثیدح  ياراد 7275 

 » هب تسا  روهشم  يو  يذمرت  ننـس  باتک  279 ق )  یفوتم ( يذمرت  یـسیع  نب  دّمحم  مان  هب  تسا  یـصخش  باتک  فلؤم  يذمرت :  ننس 
(2)  . تسین يرارکت  نآ  ثیدح  هک 3956  تسا  ثیدح  دودح 5000  ياراد  و  حیحصلا »  عماجلا 

دمحا نامحرلادبعوبا  مان  هب  تسا  یصخش  باتک  فلؤم  یئاسن :  ننس 

 . هحلطصم همولع و  باب  بیطخلا ،  جاجع  ثیدحلا ،  لوصا  - 1
 . ص 331 ثیدحلا ،  لوصا  - 2
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ياراد 5761 هک  تسا  ننـسلا »  نم  یبتجملا  نآ «  یلـصا  مان  هک  تسا  یئاسن  ننـس  وا  روهـشم  باتک  303 ق )  یفوتم ( یئاسن  بیعش  نب 
(1)  . دشاب یم  ثیدح 

ننس هب  يو  باتک  هک  273 ق )  یفوتم ( ینیوزق  هجام  نب  دیزی  نب  دّمحم  هّللادـبعوبا  مان  هب  تسا  یـصخش  باتک  فلؤم  هجام :  نبا  ننس 
(2)  . تسین يرارکت  نآ  ثیدح  دودح 3000  هک  تسا  ثیدح  هدنرادربرد 4361  تسا و  فورعم  هجام  نبا 

باتک تسا و  275 ق )  یفوتم ( هک  یناتسجس  دوادوبا  هب  فورعم  ثعشا  نب  نامیلـس  مان  هب  تسا  یـصخش  باتک  فلؤم  دواد :  یبا  ننس 
(3)  . دشاب یم  ثیدح  ياراد 5274  هک  تسا  دواد  یبا  ننس  وا  روهشم 

حیحـص ملـسم و  حیحـص  نیحیحـص ( اصوصخ  هتـس ،  حاحـص  تایاور  تحـص  دروم  رد  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه  تنـس  لها  نادنمـشناد 
ار نیحیحـص  تایاور  دوخ ،  تاراهظا  رد  یتح  دـنا ؛  هداد  ناشن  دوخ  زا  یناوارف  بصعت  هنیمز  نیا  رد  دـنا و  هتخادرپ  هغلابم  هب  يراـخب ) 

 . دراد دوجو  نیمز  يور  رد  دیجم  نآرق  زا  سپ  هک  دنا  هتسناد  یبتک  نیرت  حیحص  ای  دنا  هدرک  دادملق  نآرق  اب  گنسمه 

 : دننک یم  لقن  هتس  حاحص  زا  تنس ،  لها  ياملع  هک  یتاکرب  راثآ و 

زا دعب  باتک  ود  نیا  تسا و  ملـسم  حیحـص  نآ  زا  دـعب  يراخب و  حیحـص  ثیدـح ،  باتک  نیلوا  دـیوگ :  یم  یعفاش  فسوی  نب  دّـمحم 
(4)  . تسا اه  باتک  نیرت  حیحص  نآرق 

 . ص 5 ج 1 ،  یطویس ،  یئاسن ،  ننس  رب  یقیلعت  - 1
 . ص 245 يرمعلا ،  - 2

 . ص 10 ج 1 ،  دیمحلادبع ،  دواد  یبا  ننس  همدقم  - 3
 . ص 28 ج 2 ،  ینالقسع ،  رجح  نبا  يراسلا ،  يده  - 4
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(1)  . تسا اه  باتک  نیرتهب  دیجم  نآرق  زا  دعب  هکلب  باتک ؛  نیرت  گرزب  مالسا  ملاع  رد  يراخب  حیحص  دیوگ :  یم  یبهذ 

(2)  . درادن دوجو  ملسم  حیحص  زا  رت  حیحص  یباتک  دوبک  نامسآ  ریز  رد  دیوگ :  یم  يروباشین  یلعوبا 

لثم ار  يراخب  حیحـص  ثیداحا  ات  دنداد  یم  دزم  يدارفا  هب  ینامـسآ  تاکرب  بلج  يارب  هک  دـننک  یم  لقن  تنـس  لها  ناگرزب  زا  یخرب 
(3)  ! ! دوش لزان  نانآ  رب  نامسآ  زا  تاکرب  ات  دنناوخب  نآرق 

نیب زا  رهش  نآ  زا  هناخ و  نآ  زا  هدنشک  ياه  ضرم  عاونا  دناوخب ،  ار  يراخب  حیحص  یـسک  تسا  نوعاط  هک  يا  هناخ  رد  دنیوگ :  یم  ای 
(4)  . دور یم 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  تسا و  حیحص  هتس  حاحص  ثیداحا  مامت  هک :  دروخب  مسق  یـسک  رگا  دیوگ :  یم  ناهبزور  نب  لضف 
(5)  ! ! درادن هرافک  تسا و  تسرد  شمسق  تسا ،  هلآ 

يربمغیپ هناخ  نآ  نایم  رد  هک  تسا  نیا  دننام  دشاب  يا  هناخ  ره  رد  يذمرت »  ننـس  باتک «  دـنیوگ :  یم  هتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  یـضعب  و 
نآرق دنیوگ :  یم  دواد  یبا  ننس  دروم  رد  ای  (6) و   . دیوگ یم  نخس 

 . ص 5 هقرحملا ،  قعاوص  ص 28 ،  ینالطسق ،  يراسلا ،  داشرا  - 1
 . ص 589 ج 2 ،  یبهذ ،  ظافحلا ،  هرکذت  ص 208 ؛  ج 4 ،  ناکلخ ،  نبا  نایعالا ،  تایفو  - 2

 . ص 483 ج 3 ،  فراعملا ،  هرئاد  - 3
 . ص 250 متاح ،  یبا  نبا  ثیدحلا ،  دعاوق  - 4

 . ءاوللاو ضوحلا  بحاص  مالسلا  هیلع  یلع  ثیدح  لیذ  قحلا ،  قاقحا  - 5
 . ص 634 ج 2 ،  ظافحلا ،  هرکذت  - 6
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(1)  . تسا مالسا  همانرب  زین  دواد  یبا  ننس  نامیا و  هیاپ  هشیر و 

ملـسم تنـس  نآرق و  میلاعت  نداد  رارق  كالم  اب  بصعت و  زا  یلاخ  يرظن  اب  ققحم  کی  رگا  تسا .  رگید  يا  هنوگ  هب  بلطم  تقیقح  اما 
لوعجم ثیداحا  هکلب  دبای ؛  یم  اهنآ  رد  ار  حیحص  ریغ  ثیداحا  اهنت  هن  درگنب  بتک  نیا  رد  هدراو  ثیداحا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 . دنیب یم  ناوارف  زین 

لاؤس ریز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  تمـصع  هدومن و  شیوخ  تاقولخم  هب  هیبشت  ار  ادـخ  هک  یناوارف  ثیداـحا  اـیآ 
هدرب و الاب  رایسب  ار  هناگ  هس  يافلخ  نأش  هدرک و  یفرعم  نار  سوه  یصخش  هّللاب  ذوعن  ار  ینامسآ  میظع  ینارون و  تیـصخش  نآ  هدرب و 

 ! ! تسا هحیحص  یگمه  هدومن و ...  حرطم  یهقف  ددعتم  باوبا  رد  ار  ضیقن  دض و  ثحابم 

رد مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیعجرم  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  ینیشناج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیـصو  هب  تنـس  لها  ياملع  رگا 
 . دندرک یمن  دییأت  ار  ثیداحا  هنوگنیا  زگره  دندومن ،  یم  لمع  روما  مامت 

باتک مادـک  هک  دـندیمهف  یم  هاگنآ  دـندرک ،  یم  هعلاطم  ار  هغالبلا  جـهن  گنـسنارگ  باـتک  بصعت  نودـب  هبترم  کـی  يارب  ناـنآ  رگا 
 . دریگب رارق  دیجم  نآرق  زا  دعب  تسا  راوازس 

 ، يرآ

ینادجو لقع و  بحاص  ره  هک  تسا  تمکح  رون و  رـسارس  تسین و  نآرق  ریـسفت  زج  يزیچ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ینارون  ياه  هبطخ 
فارتعا

 . ص 593 ج 2 ،  ظافحلا ،  هرکذت  - 1
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 . تسا طابترا  رد  اه  توکلم  هب  هک  تسا  یصخش  نخس  هکلب  تسین ؛  يداع  ناسنا  کی  نخس  ینارون ،  نانخس  نیا  هک  دنک  یم 

ثحابم ات  تسا  راصتخا  تروص  هب  نایب  نامشور  میا و  هداد  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  هتس  حاحـص  ثیداحا  زا  یخرب  باتک  نیا  رد  ام 
هناخ رد  طقف  تمکح ،  رون و  نآرق و  تقیقح و  قح و  هک  دـننادب  زین  تنـس  لها  دـنوش و  عفتنم  ناگمه  هّللا  ءاش  نا  ددرگن .  زیگنا  لالم 

نانمؤمریما عیشت ،  لها  ننست و  لها  رتاوتم  ثیداحا  قبط  اریز  دشاب ؛  یم  مالسلا  مهیلع  شنیرهاط  كاپ و  دالوا  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوجو  زا  یشخب  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سْفَن  هلآ 1 و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  ملع  هنیدم  باب  مالسلا  هیلع 

 . تسا  3 یهلا میقتسم  طارص  هلآ 2 و  و 

تسا نآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهش  نم  بابلا .  تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلعف  ملعلا  هنیدم  انأ  دندومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   . 1
تفای روفو  هب  تنـس  لها  عبانم  رد  هک  تسا  يروهـشم  ثیداحا  زا  قوف  ثیدح  ددرگ .  دراو  هزاورد  زا  دیاب  دـهاوخب  ملع  سکره  سپ   ؛

 : دوش یم  يا  هراشا  عبانم  نیا  زا  يدادعت  هب  هنومن  يارب  اجنیا  رد  دوش ؛  یم 

 . ص 126 ج 3 ،  يروباشین ،  مکاح  حیحص ، 

 . ص 1102 ج 3 ،  ربلادبع ،  نبا  باعیتسالا ، 

 . ص 9 یناولح ،  رظاونلا ،  ههزن 

 . ص 219 ج 7 ،  یلزتعم ،  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش 

 . ص 55 ج 11 ،  یناربط ،  ریبکلا ،  مجعملا 

 . ص 415 ج 1 ،  یطویس ،  ریغصلا ،  عماجلا 

 . ص 148 ج 13 ،  يدنه ،  یقتم  لامعلازنک ، 
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 . ص 104 ج 1 ،  يروباشین ،  یناکسح  مکاح  لیزنتلا ،  دهاوش 

 . ص 171 یطویس ،  ءافلخ ،  خیرات 

 . ص 22 ج 4 ،  ریثا ،  نبا  هباغلادسا ، 

 . ص 76 ینالقسع ،  رجح  نبا  هقرحملا ،  قعاوصلا 

 . ص 181 ج 3 ،  يدادغب ،  بیطخ  دادغب ،  خیرات 

 . ص 1331 ج 4 ،  یبهذ ،  ظافحلا ،  هرکذت 

 . ص 60 ج 3 ،  يوانم ،  ریدقلا ،  ضیف 

 . ص 85 هیودرم ،  نبا  بقانملا ، 

 . ص 395 ج 7 ،  ریثک ،  نبا  بیذهتلا ،  بیذهت 

 . ص 395 ج 7 ،  ریثک ،  نبا  هیاهنلاو ،  هیادبلا 

 ... رگید عبنم  اه  هد  و 

 . یلع زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  یلع ؛  نم  انأ  یّنم و  ّیلع  دندومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ   . 2

 : دنا هدومن  رکذ  ار  قوف  ثیدح  هک  تنس  لها  عبانم  زا  یخرب 

 . مالسلا هیلع  یلع  لئاضف  باب  يراخب ،  حیحص 

 . ص 337 ج 1 ،  هسمخلا ،  لئاضف 

 . نیرجاهم بقانم  باب  يذمرت ،  ننس 

 . ص 120 ج 3 ،  مکاح ،  كردتسم 

 ... ص 50 و ج 8 ،  یقهیب ،  يربکلا ،  ننس 

 : دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 . یّتش راجشأ  نم  ساّنلاو  هدحاو  هرجش  نم  ّیلع  انأ و 
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 . رگید ناتخرد  زا  مدرم  ریاس  میتخرد و  کی  زا  یلع  نم و 
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 . ص 241 ثیدح 2949 ،  ج 2 ،  مکاح ،  كردتسم 

 . ص 64 ج 42 ،  قشمد ،  هنیدم  خیرات 

 . ص 73 هقرحملا ،  قعاوصلا 

 . ص 171 ءافلخلا ،  خیرات 

 . ص 16 یبقعلا ،  رئاخذ 

 ... ص 44 و ج 4 ،  یطویس ،  روثنملاردلا ، 

مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  انـسفنا »  زا «  لاعتم  دنوادخ  دوصقم  ینـس  هعیـش و  ریـسافت  قبط  هیآ 61 )  نارمع ،  لآ  هلهاـبم ( هیآ  رد  نـینچمه 
 . تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  سْفَن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیآ ،  نیا  قبط  نیاربانب  تسا ؛ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   . 3

 . یلعألا لثملا  تنأ  میقتسملا و  طارصلا  میظعلا و  أبنلا  تنأ 

 ... ( . ص 272 و ج 2 ،  بوشآ ،  رهش  نبا  بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  ص 79 ،  ج 1 ،  يروباشین ،  یناکسح  مکاح  لیزنتلا ،  دهاوش  ) 

هعومجم نیا  فیلأت  رد  ار  نیرتمک  نیا  هک  ینیما  دّـمحم  ياقآ  بانج  دـنمجرا  ققحم  زا  هک  منیب  یم  مزـال  دوخ  رب  همدـقم  نیا  ناـیاپ  رد 
 . میامنب ار  نانتما  رکشت و  لامک  دندیناسر  يرای 

قیفوتلا هّللا  نم  و 

این بیط  نسحم  دیس 

یناثلا 1436 ق عیبر   10
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هّتس حاحص  رد  دنوادخ  لوا : لصف 

هراشا

میلاعت رد  دراد .  تریاغم  یهلا  نایدا  میلاعت  حور  اب  هک  دوش  یم  حرطم  لاعتم  دنوادخ  اب  هطبار  رد  یثحابم  تنـس ،  لها  هتـس  حاحـص  رد 
هتـس حاحـص  رد  اما  دراد ؛  شیوخ  تاقولخم  هب  یتهابـش  هنوگچیه  هن  تسا و  حراوج  ءاضعا و  مسج و  ياراد  هن  دـنوادخ  یهلا ،  ناـیدا 

زا بش  ره  دنوادخ  تسا ،  نامـسآ  رد  دنوادخ  ناکم  تسا ،  ناکم  ياراد  دـنوادخ  دوش ،  یم  هدـید  رـس  مشچ  اب  دـنوادخ  تنـس ،  لها 
دنوادخ دراد ،  شوگ  مشچ و  دـنوادخ  دراد ،  تروص  لکـش و  دـنوادخ  دوش ،  یم  هدـید  باوخ  رد  دـنوادخ  دـیآ ،  یم  نییاپ  نامـسآ 

شا هدـنب  اب  دـنوادخ  دـهد ،  یم  ناشن  ار  دوخ  ياپ  قاس  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دراد ،  اپ  دـنوادخ  دراد ،  رمک  دـنوادخ  دراد ،  تشگنا 
 ... دنک و یم  بجعت  دنوادخ  ددنخ ،  یم  دنوادخ  دنک ،  یم  اوجن 

 : دینک هظحالم  ار  نانخس  نیا  زا  یشخب  نونکا 

دوش یم  تیؤر  دنوادخ 

هتس حاحص  رد  هک  تسا  يددعتم  ثیداحا  ناشلیلد  نیرتمهم  دنناد و  یم  ریذپ  ناکما  مشچ  اب  ار  دنوادخ  تیؤر  تنس ،  لها  ياملع  رثکا 
 ! ! تسا هدمآ  تیؤر  زاوج  رب 

 : دیآ یمنرد  ناگدید  هب  زگره  وا  هک  دیامرف  یم  تحارص  اب  شدیواج  مالک  رد  لاعتم  دنوادخ 
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(1)  « َراَْصبَءْالا ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراَْصبَءْالا  ُهُکِرُْدت  َال  » 

 . دنک یم  هدهاشم  ار  ناگدننیب  همه  وا  هکنآ  لاح  دیامنن و  كرد  یمشچ  چیه  ار  وا 

 ، دندومن یم  رهاظ  مشچ  اب  ار  ادخ  تیؤر  ياضاقت  مالسلا ،  هیلع  یسوم  ترضح  زا  رارصا  اب  هک  مالسلا  هیلع  یـسوم  موق  باوج  رد  زین  و 
ارم دبا  ات  یسوم !  يا  ینعی  دناسر ،  یم  ار  دبا  یفن  َْنل »  فرح «  دید .  یهاوخن  زگره  ارم   (2)  « ِیناَرَت َْنل  دومرف « :  مالسلا  هیلع  یسوم  هب 
هب دوش و  تیؤر  مشچ  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  لاحم  نیاربانب  دشاب ،  تیؤر  لباق  هک  تسین  مسج  لاعتم  دـنوادخ  اریز  دـید ؛  یهاوخن 

دنهد و رارق  لصا  ار  نآرق  هکنیا  ياج  هب  تنس  لها  ياملع  اما  ینارت ؛ »  نل  دومرف « :  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  دنوادخ  هک  تسا  تلع  نیا 
فلاخم نآرق  اب  هدـمآ و  هتـس  حاحـص  رد  هک  یلعج  ثیداحا  بجعت  لامک  اب  دـنریذپب ،  نآرق  تیروحم  اب  ار  ثیداحا  مقـس  ای  تّحص و 

 ! ! دننک یم  هیجوت  هتس  حاحص  ثحابم  قبط  يا  هنوگ  هب  ار  تایآ  سپس  دنریذپ و  یم  ار  تسا 

یم ریسفت  يا  هنوگ  هب  یلعج  ثیداحا  نآ  نداد  رارق  تیروحم  اب  دراد  ار  لاعتم  دنوادخ  تیؤر  مدع  رد  تحارـص  هک  ینآرق  تایآ  ینعی 
 ! ! دنریگ یم  هجیتن  ار  دنوادخ  تیؤر  زاوج  تایآ ،  نآ  زا  هک  دننک 

 : دسیون یم  َراَْصبَءْالا »  ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراَْصبَءْالا  ُهُکِرُْدت  َال  هیآ «  لیذ  رد  شریسفت  رد  يزار  رخف  لاثم ،  ناونع  هب 

 . هیآ 103 ماعنا ،  هروس  - 1
 . هیآ 143 فارعا ،  هروس  - 2
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هک یمودـعم  هکنانچ  تشادـنرب ،  رد  یحدـم  دـنباینرد »  ار  وا  ناگدـید  ترابع «  تروص  نیا  رد  دوبن ،  هیؤرلازیاج  لاـعتم  دـنوادخ  رگا 
تسین تسرد  اهنآ  تیؤر  هک  دوش  هتفگ  رگا  دنتـسین ،  یندید  هک  ییاه  ماعط  حیاور و  هدارا و  تردق و  مولع و  ای  و  دریذپ ،  یمن  تیؤر 

حدم شندیدان  زا  تروص  نیا  رد  دشاب ،  یندیدان  هسفن  یف  يزیچ  رگا  هک  تسا  نیا  هراب  نیا  رد  قیقحت  مامت  و  درادـن ...  ربرد  یحدـم  ، 
باجح رد  شیوخ ،  تفایرد  تیؤر و  زا  ار  ناگدید  سپـس  دشاب  هیؤرلازیاج  هسفن  یف  رگا  اما  دیآ ؛  یمن  لصاح  هب  نآ  يارب  یمیظعت  و 
تـسا هیؤرلا  زیاج  شتاذ  بسح  هب  یلاعت  قح  هک  دیآ  یمرب  هیآ  نیا  زا  سپ  دراد .  تمظع  حدم و  رب  تلالد  هلماک  تردق  نیا  دراذگب ، 

(1).

 ، تیؤر باب  یلعج  ثیداحا  رب  نتـشاذگ  هّحـص  يارب  يزار  رخف  تنـس ،  لها  گرزب  رـسفم  هک  دـندومن  هظحـالم  مرتحم ،  ناگدـنناوخ 
رد ار  یسوط  خیش  موحرم  عیشت ،  ناهج  گرزب  ملاع  ریسفت  نونکا  دنک ! !  یم  ریسفت  هنوراو  ار  هفیرش  هیآ  راکـشآ ،  يا  هطلغم  اب  هنوگچ 

 : دیونشب قوف  هیآ  لیذ 

حدم ندش ،  هدید  یفن  اب  ار  دوخ  اریز  دوش ؛  یمن  هدید  ناگدید  هب  یلاعت  دنوادخ  هکنیا  هب  تسا  ینشور  تلالد  هیآ  نیا  رد 

 « َراَْصبَءْالا ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراَْصبَءْالا  ُهُکِرُْدت  َال  هیآ «  لیذ  يزار ،  رخف  ریبک ،  ریسفت  - 1
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ُهُذُخْأَت َال  دیامرف « :  یم  هکنانچ  تسین ،  دنوادخ  راوازـس  صقن  و  تسین ،  صقن  زج  شتابثا  دشاب ،  حدـم  شا  یفن  هچره  و  تسا ،  هدرک 
کیرـش نتـشاد و  دـنزرف  یفن  هک  ٍَهلِإ »  ْنِم  ُهَعَم  َناَک  اَمَو  ٍدـَلَو  ْنِم  ُهَّللا  َذَـخَّتا  اَم  هیآ 91 «  نونمؤم  هکراـبم  هروس  نینچمه  ٌمْوـَن »  َـالَو  ٌهَنِس 

(1)  . دراد ربرد  صقن  دنوش ،  لئاق  نآ  سکع  هب  رگا  تسا ،  یفن  هب  هتسباو  حدم  دراوم  نیا  رد  نوچ  تسا .  هدرک  دنوادخ  زا  نتشاد 

 : دنوادخ تیؤر  باب  رد  تنس  لها  ياملع  زا  رگید  یخرب  نخس 

 : دیوگ یم  یناعملا »  حور  ریسفت «  باتک  بحاص  يدادغب  یسولآ 

مدید یلاح  رد  ار  وا  هک  دوب  لاس 1246  رد  راب  نیرخآ  هک  ما  هدید  باوخ  رد  ار  ادخ  راب  هس  مرمع  نارود  رد  نم  هک  مرازگرکش  ار  ادخ 
ار اـهنآ  ندـش  رادـیب  زا  سپ  هک  دومرف  نم  هب  زین  یتـالمج  دوب و  هجوتم  قرـش  يوـس  هب  دوـب و  هتفرگ  ارف  روـن  زا  يا  هلاـه  ار  وا  رود  هک 

(2)  . مدرک شومارف 

هلیـسو نیرتهب  ایادخ  متفگ :  مدید و  باوخ  رد  ار  ادخ  نم  تفگ  یم  هک  دـننک  یم  لقن  لبنح  دـمحا  زا  یجنلبـش  يزوج ،  نبا  ینارعش ، 
(3)  ! ! مهف نودب  مهف و  اب  دومرف :  مهف ؟  نودب  ای  مهف  اب  متفگ :  دمحا !  ای  تسا  نم  مالک  دومرف :  تسیچ ؟  وت  هب  تبسن  ناگدنب  برقت 

 . هفیرش هیآ  لیذ  نآرقلا ،  ریسفت  یف  نایبتلا  - 1
 . ص 46 ج 9 ،  یناعملا ،  حور  - 2

پاچ یجنلبـش ،  راـصبالا  رون  ص 434 ؛  توریب ،  پاچ  لـبنح ،  دـمحا  بقاـنم  ص 117 ؛  ج 12 ،  رـصم ،  پاچ  ینارعـش ،  تاقبط  - 3
 . ص 225 توریب ، 
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(1)  ! تسا دترم  رفاک و  دشاب  هتشاد  کش  دنوادخ  تیؤر  هرابرد  هک  سکره  دیوگ :  یم  اه  یلبنح  هقرف  سیئر  لبنح  دمحا 

دنناد یم  رفاک  ار  دنتـسین  تیؤر  هب  لئاق  هک  یناسک  دنراد و  ار  لبنح  دـمحا  هدـیقع  یعفاش ،  یکالم و  هقرف  ود  سیئر  یعفاش ،  یکلام و 
(2).

 : دیوگ یم  هتشون  دمحا  دنسم  رب  هک  یحرش  رد  رکاش  دّمحم  دمحا 

تایرورض زا  یکی  رکنم  دنک  راکنا  ار  ادخ  تیؤر  یسک  رگا  تسا و  هدیـسر  توبث  هلحرم  هب  رتاوت و  دح  هب  ادخ  تیؤر  هرابرد  ثیداحا 
(3)  . دنا هدومن  راکنا  هیماما  هلزتعم و  هیمهج و  اهنت  ار  تیؤر  دوب و  دهاوخ  بهذم 

 : دیوگ یم  ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون  لضاف 

نایب ًالبق  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  یطیارـش  اب  ایند  نیا  رد  ادـخ  ندـید  تسا و  تنـس  لها  ياملع  لک  رظن  قافتا  تمایق  رد  دـنوادخ  ندـید 
(4)  . میدرک

اجنیا رد  ام  هک  دنا  هتفگ  نخس  ناوارف  هراب  نیا  رد  تنس  لها  ناگرزب 

 . ص 145 ج 9 ،  رانملا ،  ریسفت  زا  لقن  هب  - 1
 . ص 249 یعفاشلا ،  مامالا  باتک  رد  ینغلادبع  زا :  لقن  هب  ص 81  ج 2 ،  هیعفاشلا ،  تاقبط  - 2

 . ص 137 ج 14 ،  لبنح ،  دمحا  دنسم  حرش  - 3
 . ص 5 ج 3 ،  ملسم ،  حیحص  حرش  - 4
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 . میدومن حرطم  ار  نانآ  نانخس  زا  یشخب 

دـنناد و یم  لاحم  ار  لاـعتم  دـنوادخ  تیؤر  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  ینارون  ثیداـحا  تکرب  هب  هعیـش  ياـملع  ماـمت 
 . دننک یم  در  هراب  نیا  رد  ار  تنس  لها  تایاور 

 : هتس حاحص  ثیداحا  نونکا 

 : دیوگ یم  هّللادبع  نب  ریرج 

رمقلا ال اذـه  نورت  اـمک  مّکبر  نورتـس  مّکنا  اـمأ  لاـقف :  ردـبلا  هلیل  رمقلا  یلإ  رظن  ذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  دـنع  اـسولج  اـنک 
 . هتیؤر یف  نوّماضت 

دینیب یم  ار  هام  نیا  امش  هک  روط  نامه  دندومرف :  دنتسیرگن و  هام  هب  ترضح  نآ  میدوب و  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رانک 
 . دید دیهاوخ  یتمحازم  عنام و  نودب  ار  ناتراگدرورپ  يدوز  هب 

باب 26 ص 196  رجفلا ،  هالص  لضف  باب  رصعلا و  هالص  لضف  باب  اهلضف ،  هالـصلا و  تیقاوم  باتک  ص 190  ج 1 ،  يراخب ،  حیحص 
 ... . ح 573 و ، 

 . ص 439 ج 1 ،  باب 37 ،  رصعلاو  حبصلا  هالص  لضف  باب  هالصلا ،  عضاوم  دجاسملا و  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ح 177 و 178 باب 13 ،  هیمهجلا ،  ترکنا  امیف  باب  همدقم  هجام ،  نبا  ننس 

 . ص 311 ج 4 ،  ج 2551 ،  باب 16 ،  یلاعت ،  كرابت و  بّرلا  هیؤر  یف  ءاج  ام  باب  هنجلا ،  هفص  باتک  يذمرت ،  ننس 
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 : تسا هدمآ  حاحص  رد  نینچمه 

ٌءوض هریهظلاب  سمـشلا  هیؤر  یف  نوّراضت  له  معن ،  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  همایقلا ؟  موی  اّنبر  يرن  له  هّللا ،  لوسر  ای  اولاـق :  ... 
هیلع هللا  یلص  یبنلا  لاق  ال .  اولاق :  باحس ؟  اهیف  سیل  ٌءوض  ردبلا  هلیل  رمقلا  هیور  یف  نوّراضت  لهو  لاق :  ال ،  اولاق :  باحـس ؟  اهیف  سیل 

 . امهدحا هیؤر  یف  نوّراضت  امک  ّالإ  همایقلا  موی  ّلجو  ّزع  هّللا  هیؤر  یف  نوّراضت  ام  هلآ :  و 

رد هام ،  ندید  رد  ایآ  دومرف :  مینیب ؟  یم  تمایق  زور  ار  نامراگدرورپ  ام  ایآ  دندیسرپ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدرم  يزور 
دـشابن نآ  يولج  يربا  هک  دیـشروخ  ندـید  رد  ایآ  دومرف :  ربمغیپ  هن ،  دـنتفگ :  دـینیب ؟  یم  ررـض  دـشابن  عنام  يربا  هک  مهدراـهچ  بش 

 . دینیب یم  ار  ادخ  امش  انامه  دومرف :  هن .  دنتفگ :  دییامن ؟  یم  يررض 

یلع هشرع  ناک  باب و  دیحوتلا ،  باتک  ص 217 و  ج 3 ،  ح 4581 ،  باب 8 ،  ءاسن ،  هروس  ریسفت  باب  ریـسفت ،  باتک  يراخب ،  حیحص 
 . ص 387 ج 4 ،  باب 22 ،  ءاملا ، 

 . دعب هب  ص 163  ج 1 ،  ح 299 و300 ،  باب 81 ،  هیؤرلا ،  قیرط  هفرعم  باب  نامیالا ،  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 63 ج 1 ،  ح 179 ،  باب 13 ،  هیمهجلا ،  ترکنا  امیف  باب  هجام ،  نبا  ننس 

 . ص 314 ج 4 ،  ح 2554 ،  باب 17 ،  هنجلا ،  هفصلا  باتک  يذمرت ،  ننس 

 . ص 239 ج 5 ،  ح 4696 ،  باب 20 ،  هیؤرلا ،  یف  باب  هنسلا  باتک  دواد ،  یبأ  ننس 
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مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  زا  يددعتم  ثیداحا  رد  هکلب  درادن ؛  دوجو  یلعج  ثیداحا  هنوگنیا  اهنت  هن  هعیـش  ربتعم  بتک  ثیداحا و  رد 
تیؤر زگره  درادن ،  شیوخ  تاقولخم  هب  یتهابـش  هنوگ  چیه  تسین و  مسج  يدام و  نوچ  لاعتم  دنوادخ  دـنیامرف :  یم  هک  تسا  هدـمآ 

 . تسا لاحم  رما  نیا  دوش و  یمن 

 : دییامرفب هجوت  دروم  اه  هد  زا  دروم  ود  هب  نونکا 

کلام سلجم  رد  نم  هّللا !  لوسر  نبای  متشاد :  هضرع  مدیدرگ  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  دیوگ :  یم  نایبظ  هب  سنوی 
تادوجوم ریاس  دننام  دنوادخ  دنتفگ :  یم  دندوب  سلجم  نآ  رد  هک  يدارفا  زا  یضعب  مدرک ،  تکرش  شباحصا  اه و  یکلام  هقرف  سیئر 

دنوادـخ راـتفگ  هب  ادـخ ،  تسد  تاـبثا  يارب  و  تسا ؛  تسد  ود  ياراد  ادـخ  دـنتفگ :  یم  رگید  یـضعب  تسا .  تروص  هجو و  ياراد  ، 
 ، ینک هدجس  مدیرفآ  دوخ  تسد  اب  نم  هچنآ  رب  هک  تشادزاب  ار  وت  یلماع  هچ  تسا :  هدومرف  ناطیـش  هب  باطخ  هک  دندومن  یم  کسمت 

؟  يدرک ربکت  ایآ 

ماما دیوگ :  یم  سنوی  تسیچ ؟  امش  هدیقع  بلطم  نیا  هرابرد  تسا .  يا  هلاس  یس  درم  تروص  هب  دنوادخ  دنتفگ :  یم  رگید  یـضعب  و 
بلط وت  زا  اهارتفا  نیا  لباقم  رد  ایادخ  كوفع ؛  كوفع  مهللا  تفگ :  تسـشن و  دینـش  ار  نم  راتفگ  یتقو  دوب ،  هدرک  هیکت  مالـسلا  هیلع 

ياراد تادوجوم ،  ریاس  دننام  دنوادخ  هک  دنک  لایخ  نینچ  دنوادخ  هرابرد  سکره  سنوی !  دومرف :  سپس  منک ،  یم  شزرمآ  وفع و 
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دنوادخ رب  تسا ،  ءاضعا  ياراد  تادوجوم ،  ریاس  دـننام  دـنوادخ  دـنک  لایخ  سکره  و  هداد ،  رارق  یکیرـش  ادـخ  يارب  تسا ،  تروص 
تسا نآ  زا  رتالاب  دنوادخ  دیروخن ،  شتشوگ  زا  دنک ،  حبذ  ار  یناویح  رگا  دینکن و  لوبق  ار  یـسک  نینچ  تداهـش  تسا ،  هدیزرو  رفک 

 . دننک هیبشت  شقولخم  تافص  هب  ار  وا  هک 

دی  (1)  « َتْرَبْکَتْسأَأ َّيَدَِیب  ُْتقَلَخ  هفیرش «  هیآ  اما  دنتسه و  ءایبنا  ناربمغیپ و  تسا ،  وا  فورعم  هک  دنوادخ  هجو  اما  و  دومرف :  سپس  ماما 
هب دیـشخب )  ورین  امـش  رب  دوخ  کـمک  اـب  ِهِرْـصَِنب (»  ْمُکَدَّیَأَو  رگید «  هیآ  رد  هک  يروط  نیمه  تسا ،  ورین  تردـق و  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد 

رگید لحم  هب  یلحم  زا  ای  هتفرگ ،  رارق  يزیچ  يور  رد  ای  نایم  رد  دـنوادخ  هک  دـنک  لایخ  سکره  سنوی !  تسا .  تردـق  ورین و  يانعم 
تفـص اب  ار ،  قلاخ  ادـخ و  تسادـخ ،  اب  هتخیمآ  يدوجوم  ای  و  ادـخ ،  زا  یلاـخ  رود و  يدوجوم  هک  دـنک  لاـیخ  اـی  ددرگ ؛  یم  لـقتنم 
سایق لباق  يدوجوم  چیه  اب  تسا و  تادوجوم  مامت  قلاخ  هدنروآ و  دوجو  هب  دنوادخ  هک  یتروص  رد  تسا ،  هدومن  فیـصوت  شقولخم 

وا زج  ام و  يادخ  تسا  نیا  دنک ،  یمن  رپ  ار  ییاضف  ناکم و  چیه  و  تسین ،  یلاخ  وا  زا  یناکم  چیه  درادن ،  تهابـش  مدرم  هب  و  تسین ، 
سکره یلو  تسا ،  تسرپادخ  دحوم و  دسانشب ،  ار  ادخ  یفاصوا  نینچ  اب  هک  دراد  تسود  سکره  سنوی !  تسین .  ییادخ 

 . هیآ 75 هروس ص ،  - 1
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(1)  . مینک یم  يرود  یسک  نینچ  زا  زین  نادناخ  ام  تسا و  رود  وا  زا  ادخ  دسانشب ،  فاصوا  نیا  ریغ  اب  ار  ادخ  دراد  یم  تسود 

 : دومرف باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يا ؟  هدید  ار  دنوادخ  ایآ  دومن :  لاؤس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  ینامی  بلعذ 

! ؟  منک یم  شتسرپ  ما  هدیدن  هک  ار  هچنآ  ایآ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يا ؟  هدید  هنوگچ  دومن :  لاؤس  بلعذ 

(2)  . دومن كرد  ناوت  یم  دریگ  یم  همشچرس  نامیا  تقیقح  زا  هک  لد  رون  اب  ار  وا  یلو  دید ؛  رس  مشچ  اب  ناوت  یمن  ار  ادخ 

دیحوت یفاک ،  لوصا  ياه  باـتک  هب  دنونـشب ،  رتشیب  هراـب  نیا  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ثیداـحا  دنقاتـشم  هک  مرتحم  ناگدـنناوخ 
 . دننک هعجارم  هیبشتلا  یفن  لاقتنالاو و  هکرحلا  یفن  هروصلاو ،  مسجلا  نع  یهنلا  هیؤرلا ،  لاطبا  لوصف  باوبا و  رد  راونالاراحب  قودص ، 

؟  دوش یمن  هدید  دنوادخ  ارچ 

زا دنشاب و  ینامسج  يدام و  هک  دننیب  یم  ار  ییاهزیچ  مشچ ،  اریز 

 . هروس ص زا  هیآ 75  لیذ  نآرقلا ،  ریسفت  یف  ناهربلا  ص 255 ؛  رثالا ،  هیافک  - 1
 . هیؤرلا یفن  باب  ج 4 ،  راونالاراحب ،  هیؤرلا ،  لاطبا  باب  یفاک ،  لوصا  - 2
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 . دننیب یمن  ار  وا  ناگدید  زگره  نیاربانب  تساراد ؛  ار  هدام  تایصوصخ  هن  تسا و  مسج  هن  لاعتم ،  دنوادخ  هک  اجنآ 

یم ءازجا  ياراد  بکرم و  ار  دـنوادخ  مه  دـنیامن و  یم  ناـمز  ناـکم و  هب  دودـحم  ار  دـنوادخ  مه  دـنا ،  تیؤر  هـب  لـئاق  هـک  یناـسک  و 
ءازجا و ياراد  ناـمز و  ناـکم و  دـنب  رد  هک  يدوـجوم  اریز  تسا ؛  هنـالهاج  تافیـصوت  نیا  زا  هزنم  كاـپ و  لاـعتم  دـنوادخ  دـنرادنپ و 

 . تسا دنمزاین  قولخم و  هکلب  تسین ؛  ادخ  وا  دشاب ،  بیکرت 

 . دنا جراخ  دیحوت  زا  دنوادخ ،  تیؤر  هب  نیلئاق  نیاربانب ، 

دراد ناکم  دنوادخ 

 : دیوگ یم  رمع  نب  هّللادبع 

لبق قصبی  الف  یّلـصی  مکدحأ  ناک  اذا  لاقف :  سانلا  یلع  لبقأ  مث  هَّکحف ،  هلبقلا  رادج  یف  اقاُصب  يأر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نأ 
(1)  . یّلص اذا  ههجو  لبق  هّللا  ّنإف  ههجو 

دندومرف هدرک و  ور  مدرم  هب  سپ  دندومن ،  كاپ  ار  نآ  دندید و  یناهد  بآ  دجسم  راوید  هلبق  تمس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
نآ لباقم  رد  دنوادخ  ندناوخ ،  زامن  عقوم  رد  اریز  دزادنین ؛  ناهد  بآ  دوخ  يور  هب  ور  دناوخ ،  یم  زامن  امش  زا  یکی  یتقو  : 

 . ص 149 ج 1 ،  ج 405 و 406 ،  باب 33 ،  دجسملا ،  نم  دیلاب  قازبلا  کح  باب  يراخب ،  حیحص  - 1
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 . دراد رارق 

(1)  « ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  اَمَْنیَأَف  دیامرف « :  یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

 . تسا ام  رظان  رضاح و  دنوادخ  ینعی  تساجنآ ؛  ادخ  مینک  ور  فرط  ره  هب  تسین و  یصاخ  ناکم  رد  دنوادخ  نیاربانب ، 

تسا نامسآ  رد  ادخ 

 « . هنمؤم اّهناف  اهقتعأ  لاق « :  هّللا .  لوسر  تنأ  تلاق :  انأ » ؟  نم  لاق « :  ءامسلا .  یف  تلاق  هّللا » ؟  نیأ  اهل «  لاقف 

خساپ زینک  میک ؟  نم  دسرپ :  یم  تسا .  نامسآ  رد  داد :  خساپ  زینک  تساجک ؟  ادخ  دیسرپ :  يزینک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
 . تسا هنمؤم  وا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ییادخ .  لوسر  وت  داد : 

 . ص 382 ج 1 ،  ح 33 ،  باب 7 ،  هالصلا ،  عضاومو  دجاسملا  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 230 ص 32 و ج 3 ،  ج 2 ،  ح 927 ،  باب 169 ،  هالصلا ،  باتک  دواد ،  یبا  ننس 

 . ص 392 ج 1 ،  ح 1217 ،  باب 20 ،  هالصلا ،  یف  مالکلا  باب  وهسلا ،  باتک  یئاسن ،  ننس 

 . هیآ 115 هرقب ،  هروس  - 1

تسا نامسآ  رد  www.Ghaemiyeh.comادخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


38 ص :

نیا هب  هتبلا  تسه .  اج  همه  رد  دنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیاب  تسین و  نیمز  رد  دنوادخ  ینعی  دـشاب ،  نامـسآ  رد  دـنوادخ  ناکم  رگا 
اریز تسا ؛  نیمز  نامـسآ و  رد  دـنوادخ  تاذ  هکنیا  هن  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  وا  رما  تساه و  ناکم  همه  هب  رظان  دـنوادخ  هک  انعم 

هب ندرگ  گر  زا  اما  دجنگ ؛  یمن  ناکم  رد  وا  يرآ ،  دجنگ .  یمن  ناکم  رد  تسین و  يدام  دنوادخ  تسادخ و  قولخم  نیمز  نامسآ و 
 . تسا رت  کیدزن  اه  ناسنا 

(1)  « ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو  » 

دیآ یم  نییاپ  بش  ره  ادخ 

 : دنک یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هریرهوبا 

نم هل ؟  بیجتـساف  ینوعدـی  نم  هیطعاـف ؟  ینلأـسی  نم  لوـقیف :  هلیل ،  لـک  رخـالا ،  لـیللا  ثلث  یقبی  نـیح  یلاـعت ،  كراـبت و  اـنبر  لزنی 
 . هلّوأ یلع  لیللا  رخآ  هالص  نوبحتسی  اوناک  کلذلف  رجفلا ،  علطی  یتح  هل ؟  رفغأف  ینرفغتسی 

؟  منک تباجا  ار  وا  ات  دناوخب  ارم  تسیک  دـیوگ :  یم  دـیآ و  یم  ایند  نامـسآ  هب  هدـنام ،  بش  رخآ  هب  موس  کی  بش ،  ره  ام  راگدرورپ 
؟  مزرمایب ار  وا  ات  دبلطب  شزرمآ  نم  زا  هک  تسیک  منک ؟  اطع  وا  هب  ات  دهاوخب  نم  زا  هک  تسیک 

 . هیآ 16 هروس ق ،  - 1
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 ، باب 35 دیحوتلا ،  باتک  ص 356 و  ج 1 ،  ح 1145 ،  باب 14 ،  لیللا ،  رخآ  نم  هالصلاو  ءاعدلا  باب  دجهتلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 
 . ص 403 ج 4 ،  ح 7494 ، 

 . ص 521 ج 1 ،  ح 168 ،  باب 24 ،  اهرصق ،  نیرفاسملا و  هالصلا  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 478 ج 5 ،  ح 3498 ،  باب 78 ،  تاوعدلا ،  باتک  يذمرت ،  ننس 

 . ص 435 ج 1 ،  ح 1366 ،  باب 183 ،  اهیف ،  هنسلا  هالصلا و  هماقا  باتک  هجام ،  نبا  ننس 

 . ص 241 ج 5 ،  ح 2700 ،  باب 21 ،  هیمهجلا ،  یلع  درلا  یف  باب  هنسلا  باتک  دواد ،  یبا  ننس 

تکرح و اریز  تسین ؛  شـسدقم  دوجو  رد  زین  ییاجباج  تکرح و  هنوگ  چیه  تسین و  ناکم  رد  وا  تسا و  ناکم  قلاخ  لاعتم ،  دنوادخ 
 . تسا ناکم  نامز و  زا  درجم  لاعتم  دنوادخ  تسا و  يدام  ءایشا  تایصوصخ  زا  ییاجباج 

نوچ لاعتم  دنوادخ  دـشاب و  ادـخ  دـناوت  یمن  تسا و  دودـحم  زین  يدام  دوجوم  تسا و  يدام  تادوجوم  صاوخ  زا  تکرح ،  نیاربانب ، 
 . تسا جراخ  دیحوت  زا  دیوگب  ار  نیا  سکره  و  دوش ،  یمن  تکرح  ییاجباج و  هب  فصتم  زگره  سپ  تسین ؛  دودحم 

شنیرفآ زا  لبق  دنوادخ  هاگیاج 

لبق اّنبر  ناک  نیأ  هّللا ،  لوسر  ای  تلق :  لاق :  نیزر  یبأ  نع 

شنیرفآ زا  لبق  دنوادخ  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


40 ص :

 . ءاملا یلع  هشرع  قلخ  ءاوه و  هقوف  ام  ٌءاوه و  هتحت  ام  ءامع  یف  ناک  لاق :  هقلخ ؟  قلخی  نأ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  دوب ؟  اجک  دیرفایب  ار  شتاقولخم  هکنآ  زا  لبق  نامراگدرورپ  دیـسرپ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یـصخش 
 . دومن قلخ  بآ  رب  ار  دوخ  شرع  دوبن و  یقولخم  دوب و  اوه  شیالاب  ریز و  دوب ؛  ءامع »  رد «  دومرف :  هلآ  هیلع و 

 . ص 186 ج 5 ،  ح 3109 ،  باب 11 ،  دوه ،  هروس  ریسفت  باب  ریسفت ،  باتک  يذمرت ،  ننس 

 . ص 64 ج 1 ،  ح 182 ،  باب 13 ،  همدقم  هجام ،  نبا  ننس 

هک هدرکن  تقد  یکدـنا  یتـح  هدومن ،  بوسنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هب  هدرک و  لـعج  ار  ثیدـح  نیا  هک  سک  نآ 
 ! ! دیوگب ضیقن  دض و  نودب  ار  شغورد 

قولخم قیقر  ياهربا  نآ  ایآ  دجنگ !؟  یم  ناکم  رد  دـنوادخ  ایآ  قیقر !!  ياهربا  زا  يا  هدوت  نایم  رد  ینعی  دوب ! ! ؟   (1)  « ءامع رد «  ادخ 
!!!؟ دنک یم  هچ  ادخ  هارمه  تسا  قولخم  وا  رگا  و  تسیک ؟  قولخم  سپ  تیسن ،  ادخ  قولخم  رگا  هن ؟  ای  تسادخ 

 ! ! دوب اوه  شیالاب  ریز و  دوب ،  ءامع »  رد «  تشادن و  قولخم  دنوادخ  هک  هاگنآ  دیوگ :  یم 

هفحت رد  يروف  كرابم  نینچمه  تسا ،  هدرک  انعم  قیقر »  ربا  ار «  نآ  ءامع »  هژاو «  حیضوت  رد  هیاهنلاو »  هیادبلا  باتک «  رد  ریثک  نبا  - 1
 . تسا هدرک  انعم  ظیلغ  ای  قیقر  ربا  يانعم  هب  ار  امع »  قوف «  ثیدح  لیذ  يذمرت ،  حیحص  حرش  رد  يذوحألا 
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یقولخم ادخ  هکنیا  زا  لبق  دیوگ  یم  یلعج  ثیدح  اریز  دوبن ! ! ؟  ادـخ  قولخم  دوب ! !  هتفرگارف  ار  ادـخ  يالاب  ریز و  هک  اوه »  نیا «  ایآ 
 ! ! دوب ءامع  رد  دنک  قلخ 

قولخم تسیچ ؟  اوه »  دوب « ،  هدرک  هطاـحا  ار  وا  يـالاب  ریز و  اوـه »  دـنک و «  قـلخ  یقوـلخم  دـنوادخ  هکنیا  زا  لـبق  مدـیمهفن  اـم  رخآ 
! ؟  دوبن ای  دوب  تسین ! ! ؟  ای  تسادخ 

! ! ؟  قولخم ریغ  ای  تسا  قولخم  تسیچ ! ! ؟  دومن ،  قلخ  بآ  رب  هک  وا  شرع  سپ  تشادن ،  یقولخم  ءامع »  رد «  دنوادخ  رگا 

 ! ! ! دنراذگ یم  هحیحص  ثیداحا  ار  دساف  اپ  ارس  ثیداحا  نیا  مسا 

تشادن یتشحو  چیه  ییاهنت  زا  دوب و  مویق  یح و  دوجوم و  دنک  قلخ  ار  ملاع  هکنیا  زا  لبق  دنوادخ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  قبط 
 : دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  درک .  قلخ  ار  تادوجوم  دومن و  هدارا  سپس   ؛

 [ دوبن ءامع »  رد «  تاقولخم  داجیا  زا  لبق  دـنوادخ  ینعی  دوب [ ،  هدرکن  داجیا  یقولخم  زونه  هک  ماـگنه  نآ  رد  یتح  تساـنیب ،  دـنوادخ 
 ، دـیرفایب ار  تادوجوم  درک و  زاغآ  ار  تقلخ  دـنک .  تشحو  شنادـقف  زا  ای  دریگ و  سنا  وا  اب  هک  هدوبن  یـسک  اریز  تساـهنت ،  هناـگی و 
 . دشاب هتشاد  هار  وا  رد  برطضم  یمیمصت  ای  و  دنک ،  داجیا  یتکرح  هکنآ  یب  يا ،  هبرجت  زا  هدافتـسا  ای  يا ،  هشیدنا  رکف و  هب  زاین  نودب 

(1)  ... . داد رارق  یبسانم  تقو  تادوجوم ،  ندمآ  دیدپ  يارب 

 . هغالبلا جهن  هبطخ 1  زا  یشخب  - 1
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 : دندومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هریرهوبا 

 . اعارذ نوتس  هلوط  هتروص ،  یلع  مدآ  لجوزع  هّللا  قلخ 

 !!! دوب رتم ]  یس  دودح  عارذ [  شلوط 60  دیرفآ ،  شدوخ  تروص  رب  ار  مدآ  لجوزع  دنوادخ 

 . ص 283 ج 2 ،  ح 28 ،  باب 11 ،  اهلها ،  اهمیعن و  هفص  هنجلا و  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ح 112 116 باب 32 ،  هجولا ،  برض  نع  یهنلا  باب  هلصلاو ،  ربلا  باتک  ملسم ،  حیحص 

هربتعم بتک  رد  هک  تنـس  لها  ثیداحا  زا  رگید  یخرب  زا  دنتـسه و  ادخ  لثم  اه  ناسنا  اه و  ناسنا  لثم  دنوادخ  یلعج ،  ثیدح  نیا  قبط 
 ! ! ! تلآ شیر و  رگم  درک  میسجت  ار  ناسنا  حراوج  اضعا و  همه  ادخ  يارب  ناوت  یم  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  هدمآ  نانآ 

هب دش .  تاحضتفم  نیا  هب  دقتعم  ناوت  یم  هفیرش ،  هیآ  تحارص  نیا  اب  ایآ   (1)  « ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  تسا « :  هدمآ  نآرق  رد  هکنیا  لاح  و 
 ! ! دنناد یم  هحیحص  ار  ثیداحا  نیا  تنس  لها  لاح  ره 

 . هیآ 11 يروش ،  هروس  - 1
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 : تسا هدمآ  هنوگنیا  دنناد  یم  نآرق  ردارب  بتک و  ّحصأ  ار  نآ  تنس  لها  هک  يراخب  حیحص  رد 

تـصش لوط  هب  و  ادـخ )  تروص  هب  ینعی  دوخ ( تروص  هب  ار  مدآ  دـنوادخ  هک  دومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هریرهوبا 
وت مالـس  باوج  رد  هچنآ  رب  نکب و  مالـس  دـنا ،  هتـسشن  هک  هکئـالم  زا  هدـع  نیا  هب  ورب !  هک  دومن  رما  يو  هب  سپـس  دوـمن .  قـلخ  عارذ 

مالـسلا تفگ :  دـمآ و  هکئالم  شیپ  مدآ  دوب .  دـهاوخ  وت  هیرذ  وت و  مالـس  ّتیحت و  ناـنآ ،  باوج  ناـمه  هک  هد !  ارف  شوگ  دـنیوگب ، 
هب دوش ،  تشهب  دراو  سکره  سپ  دندومن ،  هفاضا  ار  هّللا »  همحر  و  ریخا «  هلمج  هّللا ،  همحر  کیلع و  مالـسلا  دنتفگ :  هکئالم  مکیلع . 

 ! ! دندش یلعف  تروص  هب  زورما و  هب  ات  دندش ؛  کچوک  زور  هب  زور  مدآ ،  زا  سپ  اه  ناسنا  دوب .  دهاوخ  مدآ  تروص 

 . ح 6227 مالسلا ،  ءدب  باب  ناذئتسالا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

دنوادخ مشچ  شوگ و 

نبا لاق  لوقی  هریرهابأ  تعمـس  هریره ، یبأ  یلوم  ریبج  نب  میلـس  سنویوبأ  ینثدـح  هلمرح ،  انثدـح  يرقملا ء ،  دـیزی  نب  هّللادـبع  اـنربخأ 
 « : ًاریَِصب ًاعیِمَس  هلوق «  یلإ  اَِهلْهَأ »  َیلِإ  ِتاَناَمَءْالا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  هیآلا «  هذه  أرقی  سنوی 
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هیلع هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تیأر  هریرهوبا :  لاق  هنیع ،  یلع  لاق :  اهیلت  یتلاو  هنذأ  یلع  هماهبا  عضی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تیأر 
 . هیعبصا عضی  اهؤرقی و  هلآ  و 

 . هیمهجلا یلع  ّدر  اذه  سنوی :  نبا  لاق 

دیامرف یم  هک  هیآ  رخآ  ات  دیراپسب »  شلها  هب  ار  اه  تناما  هک  دهد  یم  روتسد  امش  هب  دنوادخ  انامه  دناوخ « :  ار  هیآ  نیا  هریرهوبا  یتقو 
شوگ و رب  ار  شیوخ  تسـش  تشگنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  مدـید  دـیوگ :  یم   (1)  « تسانیب اونـش و  دـنوادخ  انامه  : » 
هک تسا  نیا  لمع  نیا  ینعم  هک  دنک  یم  لقن  دنا  ثیدـح  نیا  دنـس  رد  هک  يرقم  لوق  زا  سنوی  نبا  داهن .  شمـشچ  رب  ار  هناشن  تشگنا 

 . تسا مشچ  شوگ و  دنوادخ  يارب 

 . ص 241 ج 5 ، ح 4698 ،  باب 20 ،  هیمهجلا ، یف  باب  هنسلا ، باتک  دواد ، یبأ  ننس 

مالـسلا مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  زا  يددعتم  ثیداحا  هغالبلا  جهن  یفاک ،  قودص ،  دیحوت  دننام  هعیـش  یثیدـح  ربتعم  بتک  رد 
هن تسا و  ینامـسج  هن  يدام و  هن  لاعتم  دنوادخ  اریز  دنیب ؛  یم  دونـش و  یم  ییانیب ،  ییاونـش و  تلآ  نودب  دنوادخ  هک  تسا  هدـش  لقن 

تاعومسم تاوصا و  هب  ملاع  وا  ینعی  دنوادخ  ندینش  زا  دوصقم  اما  تسا ؛  شیوخ  تاقولخم  هیبش  يا  هرذ 

 . هیآ 58 ءاسن ،  هروس  - 1
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 . تسا تارصبم  همه  هب  ملاع  وا  ینعی  لاعتم ،  دنوادخ  ندید  زا  دوصقم  نینچمه  تسا و 

دیحوت رد  مالسلا ؛  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  میلاعت  هتـس و  حاحـص  میلاعت  نیب  تسا  توافت  ردقچ  هک  دیدومرف  هظحالم  نونکا 
هب یتّیخنـس  تهابـش و  چیه  دنوادخ  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  دـیحوت  رد  اما  تسا ؛  شتاقولخم  هیبش  دـنوادخ  حاحص 

 . درادن شیوخ  تاقولخم 

دنوادخ ياه  تشگنا 

یلع نیضرألاو  عبصا ،  یلع  تاوامسلا  لعجی  هّللا  ّنأ  دجن  انإ  دّمحم ،  ای  لاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلإ  رابحالا  نم  ٌربح  ءاج 
هیلع و هللا  یلص  یبنلا  کحضف  کلملا ،  انأ  لوقیف  عبصإ ،  یلع  قئالخلا  رئاس  و  عبصإ ،  یلع  يرثلاو  ءاملاو  عبصا ،  یلع  رجّـشلاو  عبـصا ، 

 . ربحلا لوقل  اقیدصت  هذجاون  تدب  یتح  هلآ 

ار اه  نیمز  یتشگنا ،  رب  ار  اه  نامسآ  دنوادخ  دّمحم !  ای  تفگ :  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دوهی  نادنمـشناد  زا  يدرم 
 . مهاشداپ نم  دیوگ :  یم  دراد و  یم  هگن  یتشگنا  رب  ار  قیالخ  ریاس  یتشگنا و  رب  ار  كاخ  بآ و  یتشگنا ،  رب  ار  تخرد  یتشگنا ،  رب 

 ... دیدنخ وا  لوق  قیدصت  تهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 ، ح 4811 باب 2 ،  رمز ،  هروس  ریسفت  باب  ریسفت ،  باتک  يراخب ،  حیحص 
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 « . نینسحملا نم  بیرق  هّللا  همحر  نأ  یلاعت  هّللا  لوق  یف  ءاج  ام  و «  تاذلا »  یف  رکذی  ام  باب «  دیحوتلا ،  باتک  ص 285 و  ج 3 ، 

 . ص 2147 و 2148 ج 4 ،  ح 19 22 ،  رانلاو ،  هنجلاو  همایقلا  هفص  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 287 و 288 ج 5 ،  ح 3238 3240 ،  باب 39 ،  رمز ،  هروس  ریسفت  باتک  يذمرت ،  ننس 

 : هدمآ رگید  یثیدح  رد 

 . نمحرلا عباصأ  نم  نیعبصا  نیب  ّالإ  بلق  نم  ام 

 . دراد رارق  ادخ  ياه  تشگنا  زا  تشگنا  ود  نیب  هکنآ  رگم  تسین  مدآ  ینب  زا  یبلق 

ص 72. ج 1 ، ح 199 ، باب 13 ،  هیمهجلا ، ترکنا  امیف  باب  همدقم  هجام ، نبا  ننس 

 . ص 496 ج 5 ،  ح 3522 ،  باب 90 ،  تاوعدلا ،  باتک  يذمرت ،  ننس 

 : هک دننک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نینچمه  و 

 ... همدق یلاعت  كرابت و  هّزعلا  ّبر  اهقف  عضی  یّتح  دیزم ؟  نم  له  لوقت  منهج  لازت  ال 

دنوادخ ياه  www.Ghaemiyeh.comتشگنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


47 ص :

 ! ! دراذگ یم  منهج  يور  ار  شیاپ  دنوادخ  دوش ،  یم  رپ  منهج  هک  هاگنآ  تمایق  زور  رد 

 . ص 2186 ج 4 ،  ح 35 38 ،  باب 13 ،  هتفصلاو ،  هنجلا  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 311 ج 5 ،  ح 3272 ،  باب 50 ،  ق ، »  هروس «  ریسفت  باب  ریسفت ،  باتک  يذمرت ،  ننس 

تسا بکرم  تسا  ءازجا  ياراد  هک  يدوجوم  اریز  دشاب ؛  شیوخ  تاقولخم  هیبش  ءازجا و  ياراد  هک  تسا  نآ  زا  رت  هزنم  كاپ و  دنوادخ 
 . دنمزاین هن  تسا و  بکرم  هن  لاعتم  دنوادخ  تسا و  دنمزاین  دوخ  ءازجا  هب  مه  تسا و  دودحم  مه  بکرم ،  دوجوم  و 

 . تسا جراخ  دیحوت  زا  دشاب  هتشاد  ار  هدیقع  نیا  سکره  درادن و  حراوج  ءازجا و  تشگنا و  اپ و  تسد و  دنوادخ ،  نیاربانب 

. تسا لاعتم  دنوادخ  تردق  زا  هیانک   (1)  ، هدمآ نآرق  رد  هک  هّللادی »  و « 

دنوادخ رمک 

 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هریرهوبا 

کب ذئاعلا  ماقم  اذه  تلاق :  هم ،  هل :  لاقف  نمحّرلا ،  ِْوقَِحب  تذخأف  ُمِحَّرلا ،  تماق  هنم  غرف  املف  قلخلا ،  هّللا  قلخ 

 . هیآ 10 حتف ،  هروس  - 1
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 . كاذف لاق :  ّبر ،  ای  یلب  لاق :  کعطق ؟  نم  عطقأو  کلصو ،  نم  َلِصأ  ْنأ  نیضرت  الأ  لاق :  هعیطقلا ،  نم 

هک تسا  ییاج  ناکم  نیا  تفگ :  رادرب ؛  تسد  تفگ :  ادخ  تفرگ ،  ار  ادخ  رمک  تساخرب و  محر  دش  غراف  شنیرفآ  زا  دنوادخ  نوچ 
منک و لصو  وا  اب  نم  درک  لصو  وت  اب  هکره  هک  يوش  یمن  یـضار  ایآ  تفگ :  ادخ  دروآ .  هانپ  وت  هب  مِحَر »  عطق  ندش «  هدـیرب  زا  دـیاب 

 . نم راگدرورپ  يا  یلب  تفگ :  منک ؟  عطق  وا  اب  نم  درک  عطق  ار  وت  هکره 

 . ص 392 ج 3 ،  ح 4830 ،  باب 47 ،  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هروس  ریسفت  باب  ریسفت ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 ! ابجع

 ! ! دنک یمن  اهر  ار  ادخ  رمک  دریگن ،  جاب  ات  دبرچ و  یم  ادخ  رب  شروز  هک  دراد  محر  مان  هب  یکیرش  ادخ 

 ! ! ددرگ یم  یعادت  ناسنا  نهذ  رد  لیجنا  تاروت و  باتک  دوش ،  هدناوخ  یلعج  ثیداحا  نیا  هاگره 

 . درادن یهاگیاج  چیه  نانخس  نیا  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  میلاعت  رد 

دنوادخ ياپ  قاس 

 : دیوگ یم  دیعسوبا 
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ًءائر و ایندلا  یف  دجسی  ناک  نم  یقبی  هنمؤم و  نمؤم و  ُّلک  هل  دجـسیف  هقاس ،  نع  اّنبر  فشکی  لوقی :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تعمس 
 . ادحاو اقبط  هرهظ  دوعیف  دجسیل ،  بهذیف  هعمس ، 

لباقم رد  نامیا ،  اب  نانز  نادرم و  مامت  دهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  ياپ  قاس  دنوادخ  تمایق  زور  رد  تفگ :  یم  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا 
 . دننام یم  یقاب  دندومن  یم  هدجس  هعمس  ایر و  يور  زا  ایند  رد  هک  يدارفا  دنتفا و  یم  هدجس  هب  ادخ 

 . ص 315 ج 3 ،  ح 4919 ،  باب 2 ،  ن ، »  هروس «  ریسفت  باب  ریسفت ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 ! اجع

تـسادخ هب  قلعتم  اپ  قاس  نآ  هک  دـنمهف  یم  نامدرم  اجک  زا  دوش ،  یم  نایامن  قیالخ  عیمج  رب  یگرزب  ياپ  قاس  تمایق ،  رد  هک  ینامز 
! ! ؟

 ! ! میادخ نم  تسا :  هتشون  یبوکلاخ  اب  شدوخ  ياپ  قاس  يور  دنوادخ  هّللاب  ذایعلا  ای  دراد  یصاخ  هناشن  اپ ،  قاس  نآ  دیاش 

 « تافرخزم نیا «  زا  میرب  یم  یهلا  سدقا  تاذ  هب  هانپ 

هفنک عضی  یتح  هبر  نم  مکدحأ  وندـی  لاق :  يوجنلا ؟  یف  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تعمـس  فیک  رمع :  نبا  لأس  ًالجر  نأ 
 : لوقی و  معن ،  لوقیف :  اذک ؟  اذک و  تلمع  لوقیف :  هیلع ، 
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 . مویلا کل  اهرفغأ  انأف  ایندلا ،  یف  کیلع  ترتس  ینا  لوقی :  مث  هرّرقیف  معن ،  لوقیف :  اذک ؟  اذک و  تلمع 

نمؤم هب  دـنوادخ  اـنامه  تفگ :  یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  تفگ :  دیـسرپ .  يوـجن  هراـبرد  رمع  نبا  زا  يدرم 
هرابود ار  نیا  و  يروآ ؟  یم  دای  هب  ار  هانگ  نالف  ایآ  دـیوگ :  یم  دـناشوپ و  یم  ار  وا  دـهن و  یم  وا  رب  ار  دوخ  فنک  دوش و  یم  کـیدزن 

 . نم راگدرورپ  يا  يرآ ،  دیوگ :  یم  درف )  نآ  راب ( ود  ره  رد  دسرپ و  یم 

وت زورما  مدناشوپ و  ار  نآ  ایند  رد  نم  دیوگ :  یم  وا  هب  ادـخ  دـنیب .  یم  تکاله  رد  ار  دوخ  دـنک و  یم  فارتعا  ناهانگ  همه  هب  هکنآ  ات 
 . مزرمآ یم  ار 

هروس ریسفت ،  باب  ریسفت ،  باتک  ص 104 و  ج 4 ،  ح 6069 ،  باب 60 ،  هسفن ،  یلع  نمؤملا  رتس  باب  بدالا ،  باتک  يراخب ،  حـیحص 
 ... ص 242 و ج 2 ،  اب 4 ح 4685 ،  دوه ، 

 . ص 2120 ج 4 ،  ح 52 ،  باب 8 ،  هلتق ،  رثک  نا  لتاقلا و  هبوت  لوبق  باب  هبوتلا ،  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 65 ج 1 ،  ح 184 ،  باب 13 ،  هیمهجلا ،  ترکنا  امیف  باب  همدقم  هجام ،  نبا  ننس 

 ! ! دنک یم  وگتفگ  وا  اب  دوش و  یم  کیدزن  يا  هدنب  هب  هک  هدش  ضرف  يرشب  دننام  دنوادخ  زین  یلعج  ثیدح  نیا  رد 

َوُه تساهنآ «  اب  ادخ  دنشاب  اجره  اه  ناسنا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
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(2)  « ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو  تسا «  رتکیدزن  اه  ناسنا  هب  زین  ندرگ  گر  زا  (1) و   « ُْمْتنُک اَم  َْنیَأ  ْمُکَعَم 

زا دارم  دراد ،  شیوخ  تاقولخم  هب  یتهابش  هن  تسا و  ینامسج  هن  ینید  صوصن  یلقع و  یعطق  لیالد  قبط  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  و 
چیه تسا و  شیوخ  تاقولخم  رب  دنوادخ  قلطم  تیمکاح  ملع و  شیوخ ،  تاقولخم  ناگدنب و  هب  لاعتم  دنوادخ  عاطقنا  نودـب  یکیدزن 
هرذ هرذ  رب  دنوادخ  دراد و  ملع  نآ  رب  دنوادخ  تسا و  دوجوم  یهلا  ياطعا  هب  هکنیا  رگم  تسین ،  دوجوم  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  يا  هرذ 

مهیلع تراهط  تمـصع و  نادناخ  ینارون  میلاعت  رـسارس  رد  هک  بان  دـیحوت  تسا  نیا  تسا و  مکاح  عاطقنا  نودـب  وا ،  یتسه  لوکلم و 
 . دروخ یم  مشچ  هب  مالسلا 

دمآ شربمایپ  باوخ  هب  ادخ 

هنع هّللا  یضر  لبج  نب  ذاعم  نع  یکـسکّسلا ،  رماخی  نب  کلام  نع  هثّدح  هنأ  یمرـضحلا  شئاع  نب  نمحرلادبع  نع  مّالـس ،  یبأ  نع  ... 
بّوثف ًاعیرـس  جرخف  سمـشلا  نیع  يَءارتن  اندـک  یّتح  حبـصلا  هالـص  نع  هادـغ  تاذ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اّنع  سبتحا  لاـق : 
لتفنا مث  متنأ ،  امک  مکّفاصم  یلع  انل :  لاقف  هتوصب  اعد  مّلـس  امّلف  هتالـص ،  یف  زّوجت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یّلـصف  هالـصلاب 

ینسَبَح ام  مکثّدحُأس  ّینا  اما  لاق :  مث  انیلإ 

 . هیآ 4 دیدح ،  هروس  - 1
 . هیآ 16 هروس ق ،  - 2
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نسحأ یف  یلاعت  كرابت و  ّیبرب  انأ  اذاف  تلقثتسا  یّتح  یتالص  یف  تسعنف  یل  رّدق  ام  تیّلـصف  تأّضوتف  لیللا  نم  ُتمق  ّینأ  هادغلا  مکنع 
نیب هّفک  عضو  هتیأرف  لاق :  ًاثالث ،  اهلاق  يردأ .  ال  تلق :  یلعألا ؟  ألملا  مصتخی  میف  لاق :  ّبر ،  کـیبل  تلق :  دّـمحم :  اـی  لاـقف :  هروص 

ألملا مصتخی  میف  لاق :  ّبر ،  کیبل  تلق :  دّـمحم .  ای  لاقف :  تفرع :  ٍء و  یـش  ّلک  یل  یّلجتف  َّییدـث  نیب  هلمانأ  درب  ُتدـجو  یّتح  ّیفتک 
غابـساو تاولـصلا ،  دـعب  دـجاسملا  یف  سولجلاو  تانـسحلا ،  یلإ  مادـقألا  یـشم  تلق ،  ّنه ؟  ام  لاـق :  تاراّـفکلا ،  یف  تلق :  یلعـألا ؟ 
کلأسا ینإ  ّمهّللا  لق  لس ،  لاق  ماین ،  ُسانلاو  لیّللاب  هالـصلاو  مالکلا  نیلو  ماعطلا  ماعطا  تلق :  میف ؟  ّمث  لاق :  تاـهیرکلا ،  نیح  ءوضولا 

 . ینمحرتو یل  رفغت  نأو  نیکاسملا  ّبحو  تارکنملا  كرتو  تاریخلا  لعف 

 . ح 3235 هروس ص ،  ریسفت  باب  ریسفت ،  باتک  ص 385 ،  ج 5 ،  يذمرت ،  ننس 

 : راصتخا تروص  هب  همجرت 

دـنک و عولط  دیـشروخ  دوب  کیدزن  هک  ییاج  ات  دومن  ریخأت  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمابپ  یهاگحبـص  دـیوگ :  یم  لبج  نب  ذاـعم 
دمآ و نوچ 
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نم رب  ینیگنـس  هک  يروط  هب  درب  مباوخ  زاـمن  رد  مدـناوخ  يرادـقم  ار  مبـش  زاـمن  نوچ  درک :  ناـیب  نینچ  ار  ریخأـت  تلع  درازگ ،  زاـمن 
يا کـیبل  متفگ :  دّـمحم !  يا  تـفگ :  دـش و  رهاـظ  نـم  رب  تروـص  نیرتـهب  رد  هـک  مدـید  ار  مراـگدرورپ  لاـح  نـیا  رد  دـش .  ضارع 

ار دوخ  فک  هک  مدید  درک .  رارکت  ار  نآ  راب  هس  مناد .  یمن  متفگ :  تسیچ ،  ناگتشرف  نایم  رد  همصاخم  تلع  تفگ :  نم !  راگدرورپ 
 ... مدرک ساسحا  ما  هنیس  رب  ار  وا  ناتشگنا  كون  یکنخ  هک  يروط  تشاذگ  ما  هناش  ود  نیب 

 : تسا هدمآ  فوف  ثیدح  نومضم  زین  ملسم  حیحص  رد 

 . ص 2179 ج 4 ،  ح 15 و 16 ،  باب 6 ،  اهلهاو ،  اهمیعن  هفصو  هّنجلا  باتک  ملسم ،  حیحص 

 !!! درس یناتسد  اب  اما  دنک ؛  یم  زان  ار  شریفس  مه  دوش و  یم  زامن  ریخأت  ثعاب  مه  دنوادخ  قوف  ثیدح  رد 

دنوادخ هدنخ 

لجّرللو لـیَّللا ، فوج  یف  یّلـُصی  ِلُـجَّرللو  هالّـصلا ، یف  ِّفَّصِلل  ٍهَثـالث :  یلإ  ُکحـضَیل  هّللا َ  َّنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  ... 
. لتاقی
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 . دنک یم  رازراک  هک  یسک  دناوخ و  یم  زامن  بش  لد  رد  هک  یسک  هب  زامن و  رد  فص  هب  ددنخ :  یم  زیچ  هس  هب  دنوادخ 

 . ص 72 و 73 ج ، ؟؟؟  ح 200 ،  باب 13 ،  هیمهجلا ،  ترکنا  امیف  باب  همدقم  هجام ،  نبا  ننس 

 : تسا هدمآ  زین  بتک  نیا  رد  ثیداحا  هنوگ  نیا  هباشم 

 . ص 313 ج 2 ،  ح 2826 و 2827 ،  باب 28 ،  داهجلا ،  لضف  باب  يراخب  حیحص 

 . ح 3165 باب 37 ،  لوتقملاو ،  لتاقلا  عامتجا  باب  داهجلا ،  باتک  یئاسن ،  ننس 

 . ص 150 ج 2 ،  ح 196 ،  باب 271 ،  رفسلا ،  یف  ناذالا  باب  هالصلا ،  باتک  دواد ،  یبا  ننس 

 . ح 665 باب 6 ،  هدحو ،  یّلصی  نمل  ناذألا  باب  ناذألا ،  باتک  یئاسن ،  ننس 

دیوگب سک  ره  تسا .  ناـکم  ناـمز و  هداـم و  زا  دّرجم  هک  لاـعتم  دـنوادخ  رد  هن  تسا ،  تاـقولخم  رد  تاّرثأـت ،  ریثأـت و  ینوـگرگد و 
 . تسا دیحوت  اب  ریاغم  نیا  هدومن و  هیبشت  شیوخ  تاقولخم  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  وا  دنک  یم  بجعت  ددنخ و  یم  رشب  دننامه  دنوادخ 

اریز دنک ؛  یم  قرف  هدنخ  اب  هتفر ،  راک  هب  یهلا  تیاضر  دنوادخ و  يدونشخ  ظفل  تیاور ،  نآرق و  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 
یحور و ینوگرگد  زا  یتلاـح  هدـنخ  تسا و  شیوخ  تاـقولخم  رب  دـنوادخ  تمحر  لوزن  يدـنم و  تیاـضر  ناـمه  دـنوادخ  يدونـشخ 

 . دوش یم  نایامن  هرهچ  رد  هک  یناور 
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زا دوصقم  هکلب  تسین ؛  دـنوادخ  رد  ینوگرگد  تاّرثأـت و  زورب  دوـصقم  هک  تفگ  دـیاب  ار  نیمه  زین  دـنوادخ  مشخ  بضغ و  دروـم  رد 
 . دشاب یم  نانآ  رب  الب  لوزن  ای  یهلا و  تمحر  زا  نانآ  ندومن  رود  ینعی  اه  ناسنا  رب  دنوادخ  بضغ  مشخ و 

نیا هک  دندومن  هظحالم  مرتحم  ناگدنناوخ  تسا و  هدمآ  تنس  لها  هتس  حاحص  رد  هک  یسانشادخ ! !  ثحابم  زا  يرصتخم  نایب  دوب  نیا 
 ، سدقم تاذ  نآ  هک  هدش  فیرعت  يا  هنوگ  هب  دنوادخ  یهلا  ناربمایپ  میلاعت  رد  اریز  دراد ؛  تریاغم  ًالماک  یهلا  نایدا  دیحوت  اب  ثحابم 

دنوادخ تنس ،  لها  هتس  حاحص  رد  اما  دراد ؛  شیوخ  تاقولخم  هب  یتهابش  هنوگ  چیه  هن  تسا و  ءازجا  ياراد  هن  بکرم و  هن  يدام و  هن 
مالـسا نانمـشد  تایلعج  زا  ثیداحا  نیا  کش  نودب  دراد و  تهابـش  شیوخ  تاقولخم  هب  مه  تسا و  ءازجا  تروص و  ياراد  مه  لاعتم 

 . تسا

ینارون رابرهوگ و  نانخس  زا  ییاهزارف  نونکا  تسا .  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  رد  رـصحنم  تیاده  تقیقح و  قح و  هار 
ار تسا  هتـس  حاحـص  دیحوت  فلاخم  دصرددص  هک  ترـضح  نآ  لصفالب  یـصو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ردارب  نانمؤمریما ، 

 : دیونشب

وا قح  يادا  زا  نارگـشالت  ناوتان و  وا  ياه  تمعن  شرامـش  زا  نارگباـسح  دـنزجاع و  وا  ندوتـس  زا  نارونخـس  هک  ار  يدـنوادخ  ساـپس 
؛  دیـسر دـهاوخن  وا  هب  موـلع  ياـیرد  ناـصاوغ  تسد  دـننک و  یمن  كرد  ار  وا  تاذ  شیدـنا ،  فرژ  راـکفا  هک  ییادـخ  دـنا ؛  هدـنامرد 

درادن و دوجو  يزرم  دح و  وا  تافص  يارب  هک  يراگدرورپ 
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دیرفآ و دوخ  تردق  اب  ار  تاقولخم  درک .  نییعت  ناوت  یمن  صخشم  يدمآرس  نیعم و  یتقو  ادخ  يارب  تفای و  ناوت  یمن  یلماک  فیرعت 
 ... درک لیدبت  شمارآ  هب  ار  نیمز  شزرل  بارطضا و  اه  هوک  هلیسو  هب  دروآرد و  تکرح  هب  ار  اهداب  دوخ  تمحر  اب 

سک نآ  دروآ و  شرامش  هب  هدرک ،  دودحم  ار  وا  دنک ،  هراشا  ادخ  يوس  هب  سکره  دنک و  یم  هراشا  وا  هب  دسانشن ،  ار  ادخ  هک  یـسک 
قیقحت هب  دراد ؟  رارق  يزیچ  يور  رب  ادـخ  دـسرپب :  هک  یـسک  و  تسا ،  هتـشادنپ  يرگید  زیچ  رد  ار  وا  تـسیچ ؟  رد  ادـخ  دـیوگب :  هـک 

هن تسه ،  زیچ  همه  اـب  تسا .  هدـماین  دوجو  هب  يزیچ  زا  هدوب و  هراومه  دـنوادخ  هک  یتروـص  رد  هتفرگ ،  رظن  رد  وا  زا  یلاـخ  ار  ییاـج 
تاقولخم اب  ریاغم  دـنوادخ  دـنچ  ره  ینعی  دـشاب [  هناگیب  رود و  ناـنآ  زا  هکنیا  هن  دراد  قرف  زیچ  همه  اـب  و  دـشاب ؛  ناـنآ  نیـشنمه  هکنیا 
تاقولخم زا  زگره  دراد و  نانآ  رب  يدوجو  مات  هرطیـس  اـما  درادـن ؛  شیوخ  تاـقولخم  اـب  یتهابـش  تیخنـس و  هنوگچیه  تسا و  شیوخ 

 [ . تسین لفاغ  شیوخ 

تساهنت هناگی و  تشادن ،  دوجو  يا  هدیدپ  هک  ماگنه  نآ  رد  یتح  تسانیب  هلیسو ،  رازبا و  تکرح و  نودب  تساهراک  همه  هدنهد  ماجنا 
 . دنک تشحو  شنادقف  زا  ای  دریگ و  سنا  وا  اب  ات  هدوبن  یسک  اریز   ؛

برطضم یمیمـصت  ای  دنک و  داجیا  یتکرح  هکنآ  یب  يا ،  هبرجت  زا  هدافتـسا  ای  يا  هشیدنا  رکف و  هب  زاین  نودب  درک ،  قلخ  ار  تادوجوم 
(1)  ... دشاب هتشاد  هار  وا  رد 

 . هغالبلا جهن  لوا  هبطخ  زا  یشخب  - 1
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 ، دنهد یم  تداهـش  وا  دوجو  رب  یتسه  رـسارس  رد  يراکـشآ  ياه  هناشن  تسا و  هاگآ  ناهن  رارـسا  زا  هک  تسازـس  ار  يدنوادخ  شیاتس 
یم تخانـش  ار  وا  هک  یبلق  هن  دنک و  شراکنا  دـناوت  یم  هدـیدن  ار  وا  هک  یـسک  مشچ  هن  ددرگ .  یمن  رهاظ  ناگدـننیب  مشچ  ربارب  زگره 
ادخ دنناوت  یمن  زین  بلق  ناگدید  اما  دنک ؛  یم  بسک  تفرعم  يو  هب  دهد و  یم  یهاوگ  ار  ادخ  ناسنا  بلق  دیامن [  شا  هدـهاشم  دـناوت 

زا هک  تسا  کیدزن  تاقولخم  هب  نانچنآ  و  تسین ،  يزیچ  رترب  وا  زا  سپ ،  هتفرگ ؛  یـشیپ  همه  زا  يرترب  ییالاو و  رد  دننک ]  هدهاشم  ار 
 . دشاب دناوت  یمن  يزیچ  رتکیدزن  وا 

هرطیـس ینعی  اـه [  هدـیدپ  اـب  وا  یکیدزن  و  دراد ]  شتاـقولخم  هب  ملع  ًـالماک  ینعی  هتخاـسن [  رود  شیاـه  هدـیدپ  زا  ار  وا  شدـنلب ،  هبترم 
هاگآ دوخ  تاذ  تقیقح  رب  ار  اه  لقع  تسا .  هدادـن  رارق  شتاقولخم  خنـسمه  هباـشم و  يواـسم و  ار  وا   ] اـه هدـیدپ  رب  دـنوادخ  يدوجو 

یم یهاوگ  وا  دوجو  رب  یتسه  ياه  هناشن  همه  هک  تسوا  سپ  تسا ؛  هتـشادن  زاـب  دوخ  ییاسانـش  تفرعم و  زا  ار  اـه  ناـسنا  و  هتخاـسن ، 
(1)  . تسا نارکنم  رادنپ  ناگدننک و  هیبشت  راتفگ  زا  رترب  هک  ییادخ  تسا ؛  هتشاداو  شدوجو  هب  رارقا  رب  ار  نارکنم  ياه  لد  دنهد و 

تیاهن یب  هک  تسوا  همه  نایاپ  تسین و  يزیچ  وا  زا  شیپ  هک  تسوا  زاغآ  اتکی ،  يادخ  زج  تسین  ییادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ 

 . هبطخ 46 هغالبلا ،  جهن  - 1
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 [ . تسا رییغت  لحم  هن  دراد و  یتیاهن  هن  هک  تسوا  تاذ  اهنت  تسوا و  هدارا  رما و  هب  روما  نایاپ  مه  زاغآ و  مه  ینعی  تسا [ 

هن درک و  روصت  ناوت  یم  وا  يارب  یئزج  هن  دنا ،  هدنامرد  وا  تیفیک  كرد  زا  اه  لقع  دنروآ و  مهارف  دنناوت  یمن  یتفص  وا  يارب  اهرادنپ 
(1)  . دنریگارف ار  وا  دنناوت  یم  اه  بلق  اه و  مشچ  هن  تسا و   ] بکرم و  ریذپ [  ضیعبت 

يدوجوم چیه  هب  دنوادخ  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  یـسانشادخ  دـیحوت و  رد  دـیدومرف  هظحالم  هک  هنوگنامه  يرآ ، 
نامز و رد  درادـن ،  یهار  وا  سدـقا  تاذ  رد  ریثأت  رییغت و  درادـن ،  حراوج  ءاضعا و  دـننک ،  یمن  كرد  ار  وا  اـه  مشچ  درادـن ،  تهاـبش 

 . تسا نالهاج  فیصوت  زا  رتالاو  رترب و  دنوادخ  و  دنرادن ،  یهار  وا  تاذ  تخانش  هب  اه  لقع  دجنگ ،  یمن  ناکم 

 ، 96  ، 91  ، 90 ياه 65 ،  هبطخ  تسا :  هدـمآ  یـسانشادخ  قیمع  ثحابم  زین  ینارون  ياـه  هبطخ  نیا  رد  و  هبطخ 85 .  هغالبلا ،  جـهن  - 1
 . مالسلا مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  زا  ینارون  ثیدح  اهدص  186 و   ، 185  ، 182  ، 179  ، 178  ، 163  ، 108  ، 102

دنوادخ www.Ghaemiyeh.comهدنخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


59 ص :

هّتس حاحص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مود : لصف 

هراشا

رد وا  میظع  يوخ  قلُخ و  زا  لاعتم  دنوادخ   (1)  . دشاب یم  ناربمایپ  متاخ  ءایبنا و  دبسرس  لگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ 
(3)  . تسا هدرک  یفرعم  نایملاع  يارب  تمحر  تکرب و  ار  ماقمالاو  ریظن و  یب  تیصخش  نآ  (2) و  هدومن دیجمت  نآرق 

نانمؤم هب  رایـسب  و  نامدرم ،  تیادـه  رب  صیرح  ادـخ و  هتفای  شرورپ  (4) و  خارف يا  هنیـس  ياراد  روبـص و  سدقم ،  ینارون و  دوجو  نآ 
(5)  . تسا هدش  یفرعم  ادخ  دیواج  مالک  رد  نابرهم  فوؤر و 

هراپ نایناهج  ياهاپ  ندرگ و  زا  ار  تراسا  ياهریجنز  لغ و  يرگتیادـه ،  یناشفارون و  اـب  اـت  هتخیگنارب  تلاـسر  هب  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ 
(6)  . دنادرگ نومنهر  رون  ملاع  يوس  هب  هدومن و  جراخ  لهج  تافارخ و  زا  ار  نانآ  دزاس و 

ناگدازآ همه  هب  هداد و  ار  ترضح  نآ  ینارون  رسارس  روهظ  تراشب  لیجنا  تاروت و  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يزیزع  نامه  وا 
تعاطا وا  زا  تعاطا  اریز  دندرگ ؛  ترـضح  نآ  يارچ  نوچ و  یب  عبات  هک  هدومرف  رما  دنتیاده  یکاپ و  ناهاوخ  هک  راصعا  مامت  رد  ملاع 

(7)  . تسادخ زا 

 . هیآ 40 بازحا ،  هروس  - 1
 . هیآ 4 ملق ،  هروس  - 2

 . هیآ 107 ءایبنا ،  هروس  - 3
 . هیآ 1 حارشنا ،  هروس  - 4
 . هیآ 128 هبوت ،  هروس  - 5

 . هیآ 157 فارعا ،  هروس  - 6
 . هیآ 59 ءاسن ،  هروس  هیآ 31 ؛  نارمع ،  لآ  هروس  - 7
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(1)  . اه یبوخ  هب  رگم  دنک ،  یمن  توعد  اه و  يدب  زا  رگم  دنک ،  یمن  یهن  هک  تسا  یسک  وا 

(2)  . تسا هتخاس  موصعم  كاپ و  يدیلپ ،  سجر و  هنوگره  زا  ار  شنادناخ  وا و  لاعتم  دنوادخ 

 . دشاب رهطم  كاپ و  يدیلپ  سجر و  هنوگره  زا  هک  تسا  راوازس  لاعتم ،  دنوادخ  نیشناج  هفیلخ و  اریز 

 ، يرآ

دنوادـخ تاقولخم  هکلب  اه ،  ناسنا  مامت  رورـس  نایملاع ،  يارب  تمحر  تکرب و  ادـخ ،  رون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ 
 . تسا

ناوت ناموصعم  زج  هب  رشب  لقع  زگره  هک  دراد  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  الاو  سب  یماقم  میظع و  سب  یتیـصخش  ینامـسآ ،  ناسنا  نآ 
 . دنرادن شنیرفآ  ماظن  رد  ار  وا  عیفر  هاگیاج  ماقم و  زا  يا  هرذ  كرد 

ماـمت نیارباـنب  تسا ؛  هداد  رارق  ناـیملاع  هوسا  وگلا و  نیرت  لـماک  نیرتریظن و  یب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  لاـعتم  دـنوادخ 
 . تسا ییادخ  ادخ و  هدش  دییأت  ترضح  نآ  لاعفا  مامت  نانخس و 

يا هنوگ  هب  تنس ،  لها  هتس  حاحص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  يامیـس  هک  مییوگب  دیاب  فسأت  بجعت و  لامک  اب  اما 
لاعفا هدـنهد  ماجنا  ماکحا و  هب  ملع  دـقاف  تمـصع ،  دـقاف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  بتک  نآ  رد  تسا .  هدـش  یفرعم  رگید 

زا تیعبت  هب  نانآ  دنا .  هدرک  یفرعم  دنسپان  تشز و 

 . هیآ 157 فارعا ،  هروس  - 1
 . هیآ 33 بازحا ،  هروس  - 2
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تحاس هب  هداد و  لزنت  یلومعم  ناسنا  کی  زا  رت  نییاپ  یتح  یلومعم و  ناسنا  کی  دـح  رد  ار  ینامـسآ  یهلا و  ناسنا  نآ  یلعج  ثیداحا 
 . دنا هتشاد  اور  اه  تراسج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  سدقم 

 ، يرآ

هنوگچ وا  ربمایپ  اب  نانآ  دروخرب  هک  تسا  مولعم  ًالماک  دـنهد ، یم  لزنت  تاـقولخم  ّدـح  رد  ار  لاـعتم  دـنوادخ  بتک ، نیا  رد  هک  یناـمز 
 ! ! دوب دهاوخ 

تـسادق ظفح  يارب  دنراد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  يوریپ  ياعدا  هک  تنـس  لها  گرزب  ياملع  فسأت ،  رازه  دـص  اب  اما 
 ! ! دننک یم  يراشفاپ  بتک  نیا  رد  هدش  دراو  بیذاکا  تحص  رب  نانچمه  هتس ! !  حاحص 

یم لقن  ار  هتـس  حاحـص  ثیداحا  زا  يا  هراپ  تسا  هدیدرگ  تنـس  لها  دـیاقع  يانبم  هک  بتک  نیا  تقیقح  ندـش  راکـشآ  يارب  اجنیا  رد 
 . مینک

ار یلعج  ثیداحا  نیا  يدوصقم  هب  ندیـسر  يارب  هک  منک  یم  یهاوخرذع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سدـقم  دوجو  زا  ریقح  نیا 
 . داب شرهطم  كاپ و  نادناخ  مالسا و  راوگرزب  ربمایپ  رب  لاعتم  دنوادخ  دورد  تاولص و  میامن ؛  یم  رکذ 

دش عنام  لیئربج  یلو  تشاد ،  یشکدوخ  دصق  اهراب 

 : دیوگ یم  هشیاع 

یفوأ امّلکف  لابجلا ،  قهاوش  سوؤر  نم  يّدرتی  یک  ًارارم  هنم  ادـغ  ًانزح  انغلب  امیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نزح  یّتح  هرتف  یحولا  رتفو 
هل يَّدبت  هسفن  هنم  یقلی  یکل  لبج  هورذب 
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اذإف کلذ  لثمل  ادغ  یحولا  هرتف  هیلع  تلاط  اذإف  عجریف ،  هسفن  ّرِقتو  هشأج  کلذل  نکـسیف  ًاّقح  هّللا  لوسر  کنا  دّـمحم  ای  لاقف :  لیربج 
 . کلذ لثم  هل  لاقف  لیربج  هل  يّدبت  لبج  هورذب  یفوأ 

یم راب  دنچ  زور  ره  هک  يدح  هب  دیدرگ  نیگهودـنا  ادـخ  لوسر  دیـسر »  ربخ  ام  هب  هچنآ  قبط  هکنیا «  ات  دـش ؛  عطق  یحو  ینامز  تدـم 
وا هب  ار  دوخ  لیئربج  دـنک  ترپ  نییاپ  هب  ار  دوخ  تساوخ  یم  هک  نامز  ره  دـنک و  ترپ  نییاپ  هب  هوک  ياه  هلق  يالاب  زا  ار  دوخ  تساوخ 

مارآ شلد  تفر و  یم  نیب  زا  ترضح  ینارگن  ببس ،  نیمه  هب  سپ  یتسه .  ادخ  هداتسرف  اعقاو  وت  دّمحم  يا  تفگ :  یم  داد و  یم  ناشن 
دوخ لیئربج  دیـسر  یهوک  هب  یتقو  سپ  تفر ،  یم  راک  نیمه  لابند  هب  هرابود  دشن ،  یحو  وا  هب  یتدم  زا  دعب  یتقو  زاب  اما  تفرگ ؛  یم 

 . تفگ یم  وا  يارب  ار  بلطم  نیمه  هدرک و  راکشآ  وا  يارب  ار 

 . ص 295 و 296 ج 4 ،  ح 6982 ،  باب 1 ،  هحلاصلا ،  ایؤرلا  یحولا  نم  هّللا  لوسر  هب  يدب ء  ام  باب  ریبعتلا  باتک  يراخب ،  حیحص 

لالدتسا لیطابا ،  نیا  در  تهج  تسا ،  راکشآ  حضاو و  ًالماک  نانخـس ،  نیا  ندوب  لطاب  هک  اجنآ  زا  دنیامرفب :  هجوت  مرتحم  ناگدنناوخ 
 . تسا سمشلا »  نم  رهظا  تایاور «  نیا  ندوب  یلعج  اریز  مینک ؛  یمن  رکذ 
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ربمایپ ندرک  وداج 

 : دیوگ یم  هشیاع 

ّمث اعدو  اعد  موی  تاذ  ناک  یّتح  هلعفی ،  امو  یـشلا ء  لعفی  ّهنأ  هیلإ  لّیخی  ناک  یّتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  رحُـس  تلاـق :  هشئاـع  نع 
ُعجَو ام  رخآلل :  امهدحأ  لاقف  ّیلجر  دنع  رخآلاو  یسأر  دنع  امهدحأ  دعقف  نالجر :  یناتا  یئافش ؟  هیف  امیف  یناتفأ  هّللا  نأ  ترعشأ  لاق : 
نیأف لاق :  رکذ ،  هعلط  ّفُجو  هقاشمو  طشم  یف  لاق :  اذ ؟  امیف  لاق :  مصعألا ،  نب  دـیبل  لاق :  هّبط ؟  نمو  لاق :  بوبطم ،  لاـق :  لـجّرلا ؟ 

 : تلقف نیطایشلا .  سوؤر  اّهنأک  اهلخن  عجر  نیح  هشئاعل  لاقف  عجر  ّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  اهیلإ  جرخف  ناورذ .  رئب  یف  لاق :  وه ؟ 
 . رئبلا تنفُد  مث  ًاّرش .  سانلا  یلع  کلذ  ریثی  نأ  تیشخو  هّللا  ینافش  دقف  انأ  اّمأ  ال ،  لاقف :  هتجرختسا ؟ 

ماجنا هک  یلاح  رد  دهد ،  یم  ماجنا  ار  شیاهراک  درک  یم  نامگ  ربمایپ  هک  ییاج  ات  درک .  رحس  ار  ربمایپ  دیبل »  مان «  هب  يدوهی  رفن  کی 
زا دعب  تفر و  هاچ  نآ  فرط  هب  ترـضح  دومرف ،  ییامنهار  تشاد  رارق  یهاچ  رد  هک  رحـس  نآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  ماجنارـس  ات  داد .  یمن 

 . هن دومرف :  ینک ؟  یمن  جراخ  هاچ ]  زا  ار [  نآ  ایآ  تفگ :  وا  هب  هشیاع  تشگرب ،  هکنآ 
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باب رحس ،  باب  بط ،  باتک  ص 437 و  ج 2 ،  ح 3268 ،  باب 11 ،  هدونج ،  سیلبا و  تفـص  باب  قلخلا ،  ءدب  باتک  يراخب ،  حیحص 
 . ص 170 ج 4 ،  ح 6391 ،  باب 57 ،  ءاعدلا ،  ریرکت  باب  تاوعدلا ،  باتک  ص 48 و  ج 4 ،  ح 5763 ،   ، 47

 . ص 1719 ج 4 ،  ح 63 ،  باب 17 ،  رحسلا ،  باب  مالسلا ،  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 1173 ج 2 ،  ح 3545 ،  باب 45 ،  رحسلا ،  باب  بطلا ،  باتک  هجام ،  نبا  ننس 

 . ص 98 ج 3 ،  ح 4091 ،  باب 20 ،  باتکلا ،  لها  هرحس  باب  مدلا ،  میرحت  باتک  یئاسن ،  ننس 

ربمغیپ هناخ  رد  گس 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیوگ  یم  هریرهوبا 

تیبلا باب  یف  ناک  ّهنأ  ّالإ  هیف  تنک  يذـّلا  تیبلا  کیلع  تلخد  نوکأ  نأ  ینعنمی  ملف  هحراـبلا  کـتیتأ  تنک  ینإ  لاـقف :  لـیئربج  یناـتأ 
هئیهک ّریـصیلف  عطقیلف  بابلاب  يذـّلا  لاـثمّتلا  سأرب  رُمف  بلک ،  تیبلا  یف  ناـکو  لـیثامت ،  هیف  رتس  مارق  تیبلا  یف  ناـکو  لاـجرلا ،  لاـثمت 
ناکو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لعفف  جرخیف .  بلکلاب  ُرمو  ناطوت ،  نیتذـبتنم  نیتداسو  هنم  لـعجیو  عطقیلف  رتّسلاـب  ُرمو  هرجـشلا ، 

 . جرخأف هب  رمأف  هل ،  دضن  تحت  نیسحلل  وأ  نسحلل  ًاورج  بلکلا  کلذ 

نم تفگ :  لیئربج  دومن .  تاقالم  لیئربج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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 . مدشن لخاد  دوب ،  لزنم  رد  یگس  نوچ  مدمآ و  امش  دزن  بشید 

 . دوب مالسلاامهیلع  نیسح  ای  نسح  لام  گس »  هلوت  گس «  نآ  دیازفا :  یم  دوخ  ثیدح )  يوار  هریرهوبا ( هاگنآ 

 . ص 1664 ج 3 ،  ح 81 و 82 ،  باب 26 ،  ناویحلا ،  هروص  ریوصت  میرحت  باب  هنیزلاو ،  سابللا  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 1204 ج 2 ،  ح 3651 ،  باب 44 ،  تیبلا ،  یف  روصلا  باب  سابللا ،  باتک  هجام ،  نبا  ننس 

 . ص 422 ج 4 ،  ح 4154 و 4155 ،  باب 47 ،  روصلا ،  یف  باب  سابللا ،  باتک  دواد ،  یبا  ننس 

 . ص 499 ج 4 ،  ح 2806 ،  باب 44 ،  انتیب ،  لخدت  ال  هکئالملا ...  نا  ءاج  ام  باب  بدألا ،  باتک  يذمرت ،  ننس 

 ! ! دزد يارب  لتق  تازاجم 

هیناثلا هب  یج ء  ّمث  عطقف ،  هوعطقا  لاق :  قرس ،  اّمنإ  هّللا  لوسر  ای  اولاقف :  هولتقا ،  لاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یلإ  قراسب  یج ء 
 ، قرـس امنإ  هّللا  لوسر  ای  اولاق :  هولتقا ،  لاقف :  هثلاثلا ،  هب  یتأف  عطقف ،  هوعطقا .  لاق :  قرـس ،  امنإ  هّللا  لوسر  ای  اولاـقف :  هولتقا .  لاـقف :  ، 

لاق هولتقا ،  لاق :  هسماخلا ،  هب  یتأف  هوعطقا ،  لاق  قرس ،  امنإ  هّللا  لوسر  ای  اولاق :  هولتقا ،  لاق :  هعباّرلا .  هب  یتُأ  ّمث  هوعطقا .  لاقف : 
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لثم لعفف  هیناثلا  هیلع  اولمح  مث  لبإلا  تعدـصناف  هیلجرو  هدـیب  رّـشک  ّمث  هرهظ  یلع  یقلتـساف  هانلمحو  معّنلا  دـبِرم  یلإ  هب  انقلطناف  رباـج : 
 . هراجحلاب هیلع  انیمر  ّمث  رئب  یف  هانیقلأ  ّمث  هانلتقف  هراجحلاب  هانیمرف  هثلاثلا  هیلع  اولمح  مث  کلذ 

دیامرف یم  نایب  تسد  عطق  ار  يدزد  تازاجم  دـنوادخ  دیـشکب [ .  ار  وا  دومرف  دـندروآ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ار  يدزد 
طقف وا  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ :  دـنهد ] !  یم  رکذـت  وا  هب  نارگید  دـناد ،  یمن  هدـش  لزان  شدوخ  بلق  رب  هک  یماـکحا  زا  ربماـیپ  اـما   (1).
يدزد صخش  نامه  رگید  راب  دیربب .  ار  شتسد  دومرف :  ربمایپ   ] دومن عطق  دیاب  ار  شتسد  هکلب  تشک ؛  دیابن  ار  وا  تسا [ .  هدرک  يدزد 

رگید دیـشکب ،  ار  وا  دومرف  ترـضح  دـش و  مجنپ  راـب  نوچ  و   ] دـش رارکت  ناـیرج  نیمه  راـب [  راـهچ  اـت  دیـشکب ...  ار  وا  دومرف :  درک . 
 . دنتخیر گنس  نآ  يور  دنتخادنا و  یهاچ  رد  ار  وا  دسج  دنتشک و  ار  وا  هکلب  تسا ؛  هدرک  يدزد  طقف  وا  دنتفگن 

 . ص 18 ج 5 ،  ح 4410 ،  باب 21 ،  ارارم ،  قرسی  قراسلا  یف  باب  دودحلا ،  باتک  دواد ،  یبا  ننس 

 . هیآ 38 هدئام ،  هروس  - 1
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 . ص 335 ج 3 ،  ح 4993 ،  باب 15 ،  قراسلا ،  نم  نیلجرلاو  نیدیلا  عطق  باب  قراسلا ،  عطق  باتک  یئاسن ،  ننس 

 ! ! تسا هدش  يدزد  هب  قفوم  هنوگچ  دنا ،  هدیرب  ار  يو  تسد  ود  هلحرم  راهچ  رد  هک  يدزد  تسین  مولعم  ابجع ! 

یهلا ریدقت  ندش  شومارف 

 : دنک یم  لقن  يراخب 

ّهنإو ردقلا  هلیلب  مکربخأل  تجرخ  ینإ  لاقف :  نیملـسملا  نم  نالجر  یحالتف  ردقلا ،  هلیلب  ربخی  جرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نأ 
 ... . تعفرف نالفو  نالف  یحالت 

 . تفر ترضح  نآ  دای  زا  دندرک  عازن  مه  اب  ناناملسم  زا  رفن  ود  تسا ،  یک  ردق  بش  دیوگب  مدرم  هب  هک  تساوخ  ادخ  لوسر 

غیلبت اب  هطبار  رد  زیچ  نآ  رگا  اصوصخ  دـنکن ،  شومارف  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمـصع  ياـه  هبنج  زا  یکی 
 . دشاب نید 

 . ص 33 ج 1 ،  ح 49 ،  باب 36 ،  هلمع ، ...  طبحی  نأ  نم  نمؤملا  فوخ  باب  نامیالا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 
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لاسگرزب نادرم  نداد  ریش  هب  ربمایپ  روتسد 

 : دنک یم  لقن  عفان  نب  دیمح  زا  هشیاع 

یلص هّللا  لوسر  یلإ  لیهس  تنب  هلهس  تءاج  لوقت :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  جوز  هشئاع  تعمس  لوقت :  هملـس  یبأ  تنب  بنیز  تعمس 
 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  لاـقف :  ّیلع  ملاـس  لوـخد  نم  هفیذـح  یبأ  هجو  یف  يرـأل  ینإ  هّللا  لوـسر  اـی  تلاـقف :  هلآ  هیلع و  هللا 

 . دعب هفیذح  یبأ  هجو  یف  هتفرع  ام  هّللاو  تلاق :  هفیذح ،  یبأ  هجو  یف  ام  بهذی  هیعضرأ  لاقف :  هیحل ،  وذل  ّهنإ  تلق :  هیعضرأ 

رد مهدب  ریش  وا  هب  هنوگچ  تفگ :  وا  دهدب .  ریـش  ملاس »  شا «  هدناوخ  رـسپ  هب  هک  داد  روتـسد  لیهـس »  رتخد «  هلهـس »  هب «  ادخ  لوسر 
هب میوگ  یم  لاح  نیا  اب  ینعی  تسا (.  گرزب  يدرم  وا  هک  مناد  یم  نم  دومرف :  درک و  یمـسبت  ربمایپ  تسا .  گرزب  يدرم  وا  هک  یلاح 

 ! ! ( . دوشن تحاران  دوش  یم  وت  رب  دراو  وا  هکنیا  زا  هفیذحوبا »  ینعی «  وت  رهوش  دوش و  مرحم  وت  اب  ات  هدب  ریش  وا 

ریـش دـنکمب و  ار  نانآ  هنیـس  نانز ،  زا  یخرب  اب  ندـش  مرحم  يارب  دـنناوت  یم  مرحماـن ،  هلاـس  لـهچ  یـس  نادرم  غورد ،  نخـس  نیا  قبط 
 ! ! نز نآ  نارهاوخ  رب  مه  دنوش و  مرحم  نز  نآ  رب  مه  ات  دنروخب 

 ! دندومن نید  دراو  ار  دسافم  هنوگچ  ادخ ،  كاپ  نید  فیرحت  يارب  مالسا  نانمشد  هک  دییامرف  یم  هظحالم 

 : تیاور نیا  دانسا  اما 
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 . ص 1076 ج 2 ،  ح 26 31 ،  باب 7 ،  ریبکلا ،  هعاضر  باب  عاضرلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 . ص 625 ج 1 ، ح 1943 ، باب 36 ، ریبکلا ، عاضر  حاکنلا ،  باتک  هجام ، نبا  ننس 

 . ص 10 و 11 ج 3 ،  ح 2054 ،  باب 10 ،  هب ،  مرح  نم  باب  حاکنلا ،  باتک  دواد ،  یبا  ننس 

 . ص 442 444 ج 2 ،  ح 3319 3325 ،  باب 53 ،  ریبکلا ،  عاضر  باب  حاکنلا ،  باتک  یئاسن ،  ننس 

هنیس زا  دناوت  یم  یگلاس  نس 40  ات  مرحمان  درم  کی  هک  دنهد  یم  اوتف  حاحص ،  تایاور  نیا  هب  دانتسا  اب  تنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب 
 . ددرگ یعاضر )  ردام  وا ( مرحم  نز  نآ  ات  دروخب  ریش  ینز 

شردارب نارتخد  رکبوبا و  رتخد  موثلک  ما  شرهاوخ  دـنوش ،  لخاد  وا  رب  مرحمان  نادرم  تساوخ  یم  هک  یماگنه  هدـش  تیاور  هشیاـع  زا 
(1)  !! دنوش مرحم  وا  رب  ات  دهدب  ریش  ار  نادرم  نآ  ات  داد  یم  روتسد  ار  رکب  یبا  نب  نامحرلادبع 

درک شومارف  ار  زامن  زا  تعکر  رود  ربمایپ 

 : دیوگ یم  هریرهوبا 

؛  ص 27 ج 6 ،  لبنح ،  دمحا  دنسم  ص 135 ؛  ج 5 ،  یفنح ،  یسخرسلا  طوسبملا  ص 5 ؛  یفنح ،  یناشاکلا  رکبوبا  عئانصلا ،  عئادب  - 1
عاضر باتک  دنسم  رد  یعفاش  ریبکلا ،  عاضر  باب  ج 7 ،  یقهیب ،  ننس  ربکلا ،  دعب  هعاضرلا  یف  ءاج  ام  باب  عاضر ،  باتک  کلام ،  أطوم 

 . ص 177 ، 
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هّللا لوسر  لاقف  هّللا ؟  لوسر  ای  تیـسن  مأ  هالـصلا  ترـصقأ  نیدیلا :  وذ  هل  لاقف  نیتنثا ،  نم  فرـصنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نا 
 . نیترخأ نیتنثا  یّلصف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ماقف  معن ،  سانلا :  لاقف  نیدیلا ؟  وذ  قدصأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 

ار زامن  اـیآ  تفگ :  وا  هب  نیدـیلاوذ »  ماـن «  هب  یـصخش  سپ  درک ؛  ماـمت  ار  زاـمن   ] یتعکر راـهچ  زاـمن  رد  مود [  تعکر  رد  ادـخ  لوسر 
؟  دیوگ یم  تسار  نیدیلاوذ  نیا  دومرف :  ادخ  لوسر  سپ  ادخ ؟  لوسر  يا  دیدرک  شومارف  هکنیا  ای  دیدناوخ و  هتسکش 

دننام هدجس  ود  سپس  دنتفگ و  ریبکت  هتفگ و  مالس  سپـس  دندناوخ و  رگید  تعکر  ود  هداتـسیا و  ادخ  لوسر  سپ  يرآ !  دنتفگ :  مدرم 
 . دنداد ماجنا  رت  ینالوط  ای  زامن  هدجس 

 . ص 236 ج 1 ،  ح 714 ،  باب 69 ،  سانلا ،  لوقب  کش  اذا  مامالا  ذخأی  له  باب  ناذألا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 . ص 218 ج 1 ،  ح 663 ،  باب 24 ،  هالص ،  نم  هعکر  یسن  نم  هماقالا  باب  ناذألا ،  باتک  یئاسن ،  حیحص 

ربمایپ حبص  زامن  ندش  اضق 

 : دیوگ یم  هریرهوبا 

هکردأ یتح  هلیل  يرسأ  ربیخ  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لفق  اّمل 
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ملف مانف  هانیع  هتبلغف  رجفلا ،  لبقتـسم  هتلحار  یلإ  دـناست  ّمث  لالب ،  یّلـصف  لاق :  هلیللا .  انل  ـألکا  لـالب ،  اـی  لاـق :  ّمث  سّرعف  خاـنأ  يرکلا 
 ... تقولا یف  هتالص  لثم  یّلص  ّمث  هالصلا ،  ماقأف  أضوتف  خانأ  مث  یبنلا ...  ًاظاقیتسا  مهلّوأ  ناکو  مهنم ،  دحأ  ظقیتسی 

یمرگ هک  دـندیباوخ  نانچنآ  دـش و  اضق  باحـصا  ربمایپ و  حبـص  زامن  اهرفـس  زا  یـضعب  رد  هک  دـنا  هتـشون  قاـفتالاب  حاحـص  ناـبحاص 
 ! درک رادیب  ار  اهنآ  دیشروخ 

 : دییامرفب هظحالم  حاحص  رد  ار  دانسا  نونکا 

باب اهلـضف ،  هالـصلا و  تیقاوم  باتک  ح 344 و  ج 1 ،  باب 6 ،  ملـسملا ،  ءوضو  بیطلا  دیعـصلا  باب  ممیتلا ،  باتک  يراخب ،  حـیحص 
 . ص 595 ح 201 ،  باب 35 ،  تقولا ،  باهذ  دعب  ناذألا 

 . ص 471 ج 1 ،  ح 309 و 310 ،  باب 55 ،  هتئافلا ،  هالصلا  ءاضق  باب  هالصلا ،  عضاوم  دجاسملا و  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 226 ج 5 ،  ح 3163 ،  باب 20 ،  هط ،  هروس  ریسفت  باب  نآرقلا ،  ریسفت  باتک  يذمرت ،  ننس 

 . ص 227 ج 1 ،  ح 697 و 698 ،  باب 10 ،  اهیسن ،  وا  هالصلا  نع  مان  نم  باب  هالصلا ،  باتک  هجام ،  نبا  ننس 

 . ص 357 ج 1 ،  ح 436 ،  باب 11 ،  اهیسن ،  وا  هالصلا  نع  مان  نم  یف  باب  هالصلا ،  باتک  دواد ،  یبا  ننس 
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 ، ج 1 ح 620 ،  باب 55 ،  ص 204 و  ج 1 ،  ح 616 ،  باب 54 ،  ص 202 و  ج 1 ،  ح 611 ،  باب 51 ،  تیقاوملا ،  باتک  یئاـسن ،  ننس 
 . ص 280 ج 1 ،  ح 845 ،  باب 47 ،  هالصلا ،  نم  تئافلل  هعامجلا  باب  همامالا ،  باتک  ص 25 و 

(1)  ! ! دش ءاضق  قدنخ  هوزغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  زامن  هک  دنا  هتشون  یگمه  تنس ،  لها  هتس  حاحص  رد  نینچمه 

 ! دناوخ تعکر  ار 5  یتعکر  زامن 4  ربمایپ 

سپ دناوخ و  تعکر  ار 5  رهظ  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  دننک  یم  لقن  دوعسم  نب  هّللادبع  زا  اقفتم  هتس  حاحـص  نابحاص 
 . دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  تسا  هدناوخ  هفاضا  تعکر  کی  دش  هجوتم  هک  زامن  زا 

 . ص 378 ج 1 ، ح 1226 ، باب 2 ، اسمخ ، یّلص  اذا  باب  وهسلا ، باتک  يراخب ، حیحص 

 . ص 401 ج 1 ،  ح 91 93 ،  باب 19 ،  دوجسلاو ،  هالصلا  یف  وهسلا  باب  هالصلا ،  عضاوم  دجاسملا و  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 418 ج 1 ،  ح 392 ،  باب 172 ،  مالکلاو ،  مالسلا  دعب  وهسلا  یندجس  یف  ءاج  ام  باب  هالصلا ،  باتک  يذمرت ،  ننس 

 . ص 380 ج 1 ،  ح 1205 ،  باب 130 ،  اسمخ ،  رهظلا  یّلص  نم  باب  اهیف  هنسلاو  هالصلا  هماقا  باتک  هجام ،  نبا  ننس 

 ، يذمرت ننس  ص 224 ؛  ج 1 ،  هجام ،  نبا  ننس  ص 436 438 ؛  ج 1 ،  ملسم ،  حیحص  ص 215 ؛  ج 1 ،  ح 641 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ص 159 ج 1 ،  یئاسن ،  ننس  ص 346 ؛  ج 1 ،  دواد ،  یبا  ننس  ص 220 و 221 ؛  ج 1 ، 
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 . ص 72 ج 2 ،  ح 1011 ،  باب 194 ،  اسمخ ،  یلص  اذا  باب  هالصلا ،  باتک  دواد ،  یبا  ننس 

 . ص 402 و 403 ج 1 ،  ح 1253 1258 ،  باب 26 ،  اسمخ ،  یلص  نم  لعفی  ام  باب  وهسلا ،  باتک  یئاسن ،  ننس 

) قابرِخ مان  هب  يدرم  دـش .  شلزنم  لخاد  درک و  مامت  تعکر  هس  ار  رـصع  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـننک  یم  لـقن  نینچمه 
 . يرآ دنتفگ :  دیوگ ؟  یم  تسرد  ایآ  دیـسرپ :  مدرم  زا  دـمآ و  نوریب  دوب  كانبـضغ  هک  یلاح  رد  ربمایپ  داد .  رکذـت  وا  هب  نیدـیلاوذ ) 

 ! دناوخ ار  رگید  تعکر  کی  ربمایپ  هاگنآ 

 : دیوگ یم  نیصح  نب  نارمع 

تـصقن ینعی  لاقف  قابرخلا ،  هل  لاقی  لـجر  هیلإ  ماـقف  هلزنم  لخدـف  رـصعلا  نم  تاـعکر  ثـالث  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  مّلس 
 . ملس ّمث  هعکرلا  کلت  یّلصف  ماقف  معن .  اولاق :  قدصأ ،  لاقف :  هءادر ،  ّرجی  ابضغم  جرخف  هّللا ،  لوسر  ای  هالصلا 

ص 404 و ج 1 ،  ح 101 و 102 ،  باب 11 ،  هل ،  دوجسلاو  هالصلا  یف  وهـسلا  باب  هالـصلا ،  عضاوم  دجاسملا و  باتک  ملـسم ،  حیحص 
 . 405

 . ص 384 ج 1 ،  ح 1215 ،  باب 134 ،  هنسلاو ،  هالصلا  هماقا  باتک  هجام ،  نبا  ننس 

 . ص 66 ج 2 ،  ح 1000 ،  باب 193 ،  نیتدجسلا ،  یف  وهسلا  باب  هالصلا ،  باتک  دواد ،  یبا  ننس 

یف هریره  یبا  یلع  فالتخالا  رکذ  باب  وهسلا ،  باتک  یئاسن ،  ننس 
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 . ص 398 ج 1 ،  ح 1235 و 1236 ،  باب 23 ،  نیتدجسلا ، 

دنداد و رکذت  وا  هب  سپـس  دناوخ و  تعکر  اهابتشا 2  ار  یتعکر  زامن 4  ربمایپ  يزور  هک  دـنا  هدرک  لقن  اقفتم  حاحـص  نابحاص  نینچمه 
(1)  . درازگ زامن  رگید  تعکر  ود  تساخرب و  ترضح  نآ 

ربمایپ طسوت  نارگید ،  قحان  ندرک  نعل  بس و 

 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هریرهوبا 

 . همایقلا موی  کیلإ  هبرق  هل  کلذ  لعجاف  هتببس  نمؤم  امُّیأف  ّمهّللا 

 : دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دنک  یم  لقن  هریرهوبا  زا  ملسم  يراخب و 

اهلعجاف هتدلج  وأ  هتببس  وأ  هتیذآ  نمؤم  امّیأف  هینفلخت  نل  ًادهع  كدنع  تذّختا  دق  ّینإو  رشبلا  بضغی  امک  بضغی  رشب  دّمحم  اّمنإ  ّمهّللا 
 . همایقلا موی  کیلإ  اهب  هبّرُقت  هبرقو  هراّفک  هل 

هجام نبا  ننس  ص 398 و 405 ؛  ج 1 ،  ملسم ،  حیحص  ص 378 و ؛ ...  ص 236 و ج 1 ،  ص 171 و ج 1 ،  ج 1 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ص 395 397 ج 1 ،  یئاسن ،  ننس  ص 66 ؛  ج 2 ،  دواد ،  یبا  ننس  ص 383 و 384 ؛  ج 1 ،  ، 

ربمایپ طسوت  نارگید ،  قحان  ندرک  نعل  www.Ghaemiyeh.comبس و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


75 ص :

ای تنعل  نآ  لها  وا  مدز و  شا  هنایزات  ای  مدرک  تنعل  ای  متفگ  شیازسان  ناناملسم ،  زا  هک  ار  سکره  سپ  متسین ،  يرـشب  زج  نم  ایادخ ! 
 . هدب رارق  تکرب  تمحر و  ببس  وا  يارب  ار  نآ  دوبن ،  مانشد 

 . ص 164 ج 4 ،  ح 6361 ،  باب 34 ،  ًهمحر ،  هاکز و  هل  هلعجاف  هتیذآ  نم  یبنلا :  لوق  باب  تاوعدلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 . ص 2007 ج 4 ،  ح 90 ،  باب 25 ،  هلصلاو ،  ربلا  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 209 ج 5 ،  ح 4626 ،  باب 11 ،  هّللا ،  لوسر  باحصا  بس  نع  یهنلا  یف  باب  هنسلا ،  باتک  دواد ،  یبا  ننس 

دییأت سدقم  دوجو  نآ  اریز  تسا ،  هدومن  بجاو  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  قلطم  تعاطا  شدیواج  مالک  رد  لاعتم  دنوادخ 
(2)  . دوش یمن  زین  ینایسن  اطخ و  چیه  بکترم  هکلب   (1) ؛  تسا موصعم  ناهانگ  یمامت  زا  اهنت  هن  تسا و  یهلا  هدش 

(3)  . تسا لصو  اه  توکلم  اه و  نامسآ  هب  دشاب و  یم  دنوادخ  هدیزگرب  اما  تسا ؛  رشب  سنج  زا  سدقم  دوجو  نآ  دنچره 

هحیحص ار  یلعج  ثیداحا  هنوگنیا  هک  تنس  لها  زا  ام  لاؤس  نونکا 

 . هیآ 57 ءاسن ،  هروس  - 1
مهیلع ترضح  نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نأش  رد  قوف  هیآ  هک  هدمآ  نیقیرف  زا  ددعتم  ثیداحا  رد  هک  33 ؛  بازحا ،  - 2

 . تسا هدیدرگ  لزان  مالسلا 
 . هیآ 110 فهک ،  هروس  - 3
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اـه و نامـسآ  هب  تسادـخ و  زا  ندومن  تعاـطا  وا  زا  ندومن  تعاـطا  تسا و  یهلا  هدـش  دـییأت  هک  یناـسنا  هنوگچ  تسا :  نیا  دـنناد  یم 
 ! ! دنز یم  هنایزات  قحان  هب  ار  مدرم  دیوگ و  یم  ازسان  دنک ،  یم  اطخ  تسا ،  لصو  اه  توکلم 

هک دـیراد  یم  اور  دوخ  رب  هنوگچ  امـش  نکیلو  داد ؛  تبـسن  ناوت  یمن  مه  بلقلا  میلـس  هداس  یلومعم  ناسنا  کی  هب  یتح  ار  اـهراک  نیا 
!!؟  دیهد تبسن  تسا  نایملاع  يارب  تمحر  هک  ناکما  ملاع  لوا  صخش  هب  ار  اهزیچ  نیا 

مدرم قح  رد  ربمایپ  رش  ياعد 

 : دیوگ یم  کلام  نب  سنا 

تعجرف ِکُّنس .  ربک  ِتربک ال  دقل  هیه ؟  تنأ  لاقف :  همیتیلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  يأرف  سنأ  ّمُا  یهو  همیتی  میلس  ّما  دنع  تناک 
نآلاف ال یّنس  ربکی  نأ ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  یبن  ّیلع  اعد  هیراجلا  تلاق  هّینب .  ای  ِکلام ؟  میلس  مأ  تلاقف  یکبت  میلـس  ّمأ  یلإ  همیتیلا 
 : هّللا لوسر  اهل  لاقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تیقل  یّتح  اهرامخ  ثولت  هلجعتسم  میلس  مأ  تجرخف  ینرق  تلاق  وأ  ًادبا  یّنـس  ربکی 

اهّنـس ربکی  نأ ال  توعد  ّکنأ  تمعز  تلاق  میلـس ؟  ّمأ  ای  ِكاذ  امو  لاق  یتمیتی ؟  یلع  توعدأ  هّللا  یبن  ای  تلاقف  میلـس .  مأ  ای  کل ؟  اـم 
ّیبر یلع  تطرتشا  ینأ  ّیبر  یلع  یطرش  ّنأ  نیملعت  امأ  میلس  ّمأ  ای  لاق :  ّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  کحـضف  لاق  اهنرق  ربکی  الو 

رشب انأ  اّمنإ  تلقف 
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هاکزو ًاروهط  هل  اهلعجت  نأ  لهأب  اهل  سیل  هوعدب  یتّمأ  نم  هیلع  توعد  دحأ  امیأف  رشبلا  بضغی  امک  بضغأو  رشبلا  یـضری  امک  یـضرأ 
 . همایقلا موی  هنم  اهب  هبرقی  هبرقو 

میلـس ما  دزن  نانک  هیرگ  كدوک  دابم »  زارد  ترمع  تفگ « :  دـید و  ار  وا  ربمایپ  يزور  درک .  یم  یتسرپرـس  مردام  ار  یمیتی  هچب  رتخد 
تیاکش وا  هدش ؟  هچ  دیسرپ  ترـضح  دیـسر .  ادخ  لوسر  تمدخ  هلجع  اب  زین  وا  تفگ .  وا  هب  ار  ربمایپ  نیرفن  نایرج  تفر و  سنا  ردام 
نارگید لثم  متـسه و  يرـشب  نم  هک  متفگ  مدرک و  طرـش  ادخ  اب  نم  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف :  ترـضح  دـناسر .  ضرع  هب  ار  كدوک 

 . هدب رارق  تمایق  رد  وا  برقت  یکاپ و  هلیسو  وا  يارب  ار  نآ  مدرک  نیرفن  هدوهیب  ار  هکره  منک .  یم  بضغ  ای  موش و  یم  دونشخ 

 . ص 2009 ج 4 ،  ح 95 ،  باب 25 ،  بادالا ،  هلصلا و  ربلا و  باتک  ملسم ،  حیحص 

زا یتح  یـصخش  نینچ  کش  نودب  درک ؟  ناوت  یم  وا  هرابرد  یتواضق  هچ  دنک  نیرفن  ار  موصعم  كدوک  کی  تلع ،  نودـب  هک  یـسک 
 ! تسا رت  نییاپ  مه  سفنلا  فیعض  ناسنا  کی 

 : دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

(1)  « َنیَِملاَْعِلل ًهَمْحَر  َّالِإ  َكاَْنلَسْرَأ  اَمَو  » 

 . هیآ 107 ءایبنا ،  هروس  - 1
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 . یشاب نایملاع  يارب  تمحر  هکنیا  زج  میداتسرفن  تلاسر  هب  ار  وت  ام  ربمایپ !  يا 

! ؟  دنک یم  نیرفن  موصعم  كدوک  هب  تسا ،  نایملاع  يارب  تمحر  شکرابم  دوجو  رسارس  هک  يربمایپ  ایآ 

هحیحـص ار  یثیداحا  نینچ  مان  دننکفا ،  رود  هب  ار  ثیداحا  هنوگنیا  دـننک و  قیدـصت  ار  دـنوادخ  نخـس  هکنیا  ياج  هب  تنـس  لها  ياملع 
 ! ! دنا هتشاذگ 

؟  دوب هدروآ  نانآ  يارب  یبوخ  یکاپ و  زج  يزیچ  ترضح  نآ  رگم  دننک ! ! ؟  یم  هلماعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  هنوگنیا  ارچ 

دندش یم  كانبضغ  مدرم  تالاؤس  زا  ادخ  لوسر 

 ... . ًالوسر دمحمبو  ًانید  مالسالابو  ابر  هّللاب  انیضر  رمع :  لاقف  بضغف  هموص  نع  لئس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نأ 

 ... دیسرپب نم  زا  دیهاوخ  یم  هچنآ  دومرف :  سپس  دش .  بضغ  رد  دش ،  دایز  لاؤس  نوچ  دندیسرپ و  ییاهزیچ  ربمایپ  زا 

رد ترضح  يریگ ؟  یم  هزور  هنوگچ  دندیسرپ :  شترضح  زا 
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 ، هلوسر بضغ  هّللا و  بضغ  نم  هّللاب  ذوعن  ایبن .  دّمحمبو  انید  مالسالابو  ابر  هّللاب  انیضر  تفگ :  دید  ار  شبـضغ  نوچ  رمع  دش .  بضغ 
 . دش فرطرب  ترضح  نآ  بضغ  ات  درک  رارکت  ار  نآ  ردقنآ  و 

 . ح 91 و 92 باب 28 ،  هظعوملا ،  یف  بضغلاب  ملعلا  باتک  يراخب ،  حیحص 

 . ص 818 ج 2 ،  ح 196 ،  باب 36 ،  رهش ،  لک  نم  مایا  هثالث  مایص  بابحتسا  باب  مایصلا ،  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 178 ج 3 ،  ح 2417 ،  باب 54 ،  موصلا ،  باتک  دواد ،  یبا  ننس 

 . ص 159 ج 2 ،  ح 2382 ،  باب 73 ،  مایصلا ،  باتک  یئاسن ،  ننس 

یم رارق  شیاتس  دروم  ردص  حارشنا  ربص و  تفـص  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  شدیواج ،  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
(1)  . دهد

یم عمج  وا  رود  هب  دنداد و  یم  ناشن  لیامت  وا  هب  مدرم  ایآ  دوب ،  هنوگنیا  شقالخا  هّللاب  ریجتسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  یناث ،  رد 
! ؟  دنتشگ

 : دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ 

(2)  « َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْولَو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهَّللا  ْنِم  ٍهَمْحَر  اَِمبَف  » 

 . هیآ 1 حارشنا ،  هروس  - 1
 . هیآ 159 نارمع ،  لآ  هروس  - 2
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قرفتم وت  درگ  زا  مدرم  يدوب  لد  تخـس  وخدـنت و  رگا  یتسه و  نابرهم  وخ و  مرن  قیالخ  اـب  دـنوادخ ،  تمحر  تکرب  هبوت  لوسر !  يا 
 . دندش یم 

دنرت هاگآ  يویند  لئاسم  رد  ادخ  لوسر  زا  نارگید 

 : تفگ دننک .  یم  یناشفا  هدرگ  نانیا  دش :  هتفگ  دننک ؟  یم  هچ  اهنیا  تفگ :  دندوب .  یلخن  رـس  رب  هک  تشذگ  یهورگ  هب  ادـخ  لوسر 
لوسر نخس  قباطم  نوچ  دماین [  تسد  هب  يا  هویم  لاس  نآ  دندرک و  اهر  ار  راک  نآ  نانآ ،  دشاب .  هتـشاد  يا  هدیاف  راک  نیا  منکن  نامگ 

متفگ يزیچ  ینید  روما  دروم  رد  رگا  متسه ،  يرـشب  نم  دومرف :  دنداد .  شرازگ  ار  نایرج  ترـضح  نآ  هب  دندرکن ]  یناشفا  هدرگ  ادخ 
 . دیناد یم  نم  زا  رتهب  امش  دوخ  دوب ،  يویند  روما  دروم  رد  رگا  دینک و  لمع  نآ  هب 

 . دینکن هذخاؤم  نادب  ارم  متفگ .  يزیچ  نامگ  نظ و  يور  نم  دنهدب و  ماجنا  تسا  دیفم  راک  نیا  رگا  هدمآ ،  رگید  تیاور  رد  و 

 . ص 1835 ج 4 ،  ح 140 ،  باب 38 ،  ایندلا ،  شیاعم  نم  رکذ  ام  نود  اعرش  هلاق  ام  باب  لئاضفلا ،  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 825 ج 2 ، ح 2470 ، باب 15 ، لخنلا ، حیقلت  باب  نوهرلا ، باتک  هجام ، نبا  ننس 

هلئسم کی  تسا ،  لصو  اه  توکلم  اه و  نامسآ  هب  هک  يربمایپ  ابجع ! 
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 ! ! دناد یمن  وا  دناد ،  یم  مه  داوس  یب  ییاتسور  کی  هک  يا  هداس 

 ! ! دیرت هاگآ  دوخ  يویند  لئاسم  هب  امش  دیوگ :  یم  ربمایپ 

 ، يرآ

دناد یمن  مه  هداس  هلئسم  کی  هک  يربمایپ  ياج  رس  دیاب  ار  یسک  هچ  دنناد  یم  رتهب  مدرم  دوخ  هک  تسا  يویند  هلئسم  کی  مه  تفالخ 
 ! ! دنناشنب

دـندرک و باختنا  ار  نانآ  مدرم  اریز  دـنهدب !  هثالث  يافلخ  هب  تیعورـشم  ات  دـندرک  لـعج  ار  ثیدـح  نیا  مالـسا ،  نانمـشد  تقیقح  رد 
 ! ! دنرت هاگآ  وا  زا  شیوخ  يویند  روما  رد  مدرم  هک  دوب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  يویند  هلئسم  کی  مه  تفالخ 

 : دنهدب باوج  تنس  لها 

هوسا و نیرترب  ار  ترـضح  نآ  روما ،  ماـمت  رد  دـنوادخ  ارچ  سپ  دـنرت ،  هاـگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  يویند  روما  رد  مدرم  رگا 
(1) ! ؟  تسا هدومن  یفرعم  قیالخ  يوگلا 

 ( لیواقألا هذه  نم  هّللاب  ریجتسن  درک ( لوب  هداتسیا  وا 

 : دنسیون یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دروم  رد  مامت  یتراسج  یمرش و  یب  اب  ناشحیحص ! !  باتک  رد  ملسم  يراخب و 

 . تفرگ وضو  نآ  اب  تساوخ و  یبآ  دعب  درک و  راردا  هداتسیا  وا 

 : دننک یم  لقن  هفیذح  زا 

 . هیآ 21 بازحا ،  هروس  - 1
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 . أضوتف ٍءامب  هتئجف  ٍءامب  اعد  ّمث  ًامئاق  لابف  موق  هطابس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یتأ 

 . متفرگ وضو  نآ  اب  مدروآ و  نم  دومن و  بآ  بلط  سپس  دومن  لوب  هداتسیا  تفر و  یموق  هلابز  نفد  لحم  تمس  هب  ربمایپ 

 . ص 92 ج 1 ،  ح 224 ،  باب 64 ،  ادعاق ،  امئاق و  لوبلا  باب  ءوضولا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 . ص 228 ج 1 ،  ح 73 ،  باب 22 ،  نیفخلا ،  یلع  حسملا  باب  تراهطلا ،  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . میامن یم  حرطم  يدصاقم  تهج  ار  لیطابا  نیا  هک  میامن  یم  یهاوخرذع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  زا 

 : دنیوگب ار  لاؤس  نیا  باوج  هدازآ  نادنمشوه 

! ؟  دننک یم  تراسج  تناها و  شسدقم  تحاس  هب  نینچ  نیا  هک  دوب  هتخورف  موق  نیا  هب  يرت  مزیه  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگم 

! ؟  دیشخب تزع  تخاس و  جراخ  تلذ  ضیضح  زا  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  نیا  زج  رگم 

(1) ! ؟  تسا هحیحص  ثیداحا  تافرخزم ،  نیا  هک  دنراد  رارصا  زاب  تنس  لها  ياملع  ارچ 

يو نادناخ  زین  ناشتلحر  زا  دعب  دنتفگ و  نخس  هنوگنیا  دیشخب  تزع  فرش و  نانآ  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ  هرابرد  - 1
 ! دندرک هراپ  هراپ  ار  نانآ  ياهرگج  رهز  اب  ای  دندیرب و  رس  ای  دنتفاکش  قرف  ای  ار 
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هّللاب ریجتسن  نانز  یگدنناوخ  وهل و  هب  ربمایپ  هقالع 

 : هک دنک  یم  لقن  هشیاع  لوق  زا  يراخب 

 . دیآ یم  ناششوخ  وهل  زا  راصنا  اریز  تسین ؟  وهل  رازبا ]  امش [  اب  ایآ  دومرف :  ربمایپ  دندروآرد .  راصنا  زا  يدرم  دقع  هب  ار  ینز 

 . ص 337 ج 3 ،  ح 5162 ،  باب 63 ،  حاکنلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 : دیوگ یم  هک  تسا  هدش  لقن  هشیاع  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف :  رکبوبأ ،  امهرهتناف  نیّفدـب  نابرـضت  ناـتیراج  اهدـنعو  اـهیلع  لـخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نأ 
 . ادیع موق  ّلکل  ناف  نهعد 

ار اهنآ  دیوگ :  یم  دنک و  یمن  یهن  ربمایپ  اما  دنناوخ ؛  یم  دننز و  یم  فد  ناوخ  هزاوآ  نز  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  رد 
 ! ! تسا دیع  زور  زورما  اریز  دینک ،  اهر 

 ، باب 33 دیعلا ،  موی  فدلا  برض  باب  نیدیعلا ،  هالصلا  باتک  یئاسن ،  ننس 
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 . ص 517 ج 1 ،  ح 1596 ،  باب 36 ،  دیعلا ،  موی  فدلا  برض  ءانغلا و  یلإ  عامتسالا  یف  هصخرلا  باب  ص 516 و  ج 1 ،  ح 1592 ، 

 . ص 612 و 613 ج 1 ،  ح 1898 1900 ،  باب 21 ،  ءانغلا ،  باب  حاکنلا ،  باتک  هجام ،  نبا  ننس 

ربمایپ هناخ  رد  ندناوخ  زاوآ 

نم دزن  رد  رتخد  ود  دوب و  تحارتسا  لوغـشم  باوختخر  نایم  رد  هناخ و  رد  ادخ  لوسر  دوب و  نابرق  دیع  زور  رد  هک  هدش  لقن  هشیاع  زا 
 : دومرف دز و  رانک  شتروص  زا  ار  فاحل  ادخ  لوسر  دومن .  عنم  ار  اهرتخد  نآ  دش و  دراو  رکبوبا  ماگنه  نآ  رد  دندز و  یم  فد  فک و 

 . تسا نابرق  دیع  زور  رورس و  نشج و  زور  زورما  اریز  راذگاو ؛  ناشدوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  رکبوبا  يا 

 . ص 312 ج 1 ، ح 987 و 988 ، دیعلا ، هتاف  اذا  باب  نیدیعلا ، باتک  يراخب ، حیحص 

وهل سلجم  رد  تکرش 

 : دیوگ یم  ناوکذ  نب  دلاخ 

نبدنی فّدلاب و  نبرـضی  انل  تایریوج  تلعجف  یّنم  کسلجمک  یـشارف  یلع  سلجف  َّیَلَع  یُنب  نیح  لخدف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ءاج 
انیفو ّنهادحا :  تلاق  ذا  ردب ،  موی  یئابآ  نم  لُتق  ْنَم 
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 . هذه یعد  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  دغ ،  یف  ام  ملعی  ٌّیبن 

هک بیترت  نامه  هب  دومن  تکرـش  سلجم  نآ  رد  ادخ  لوسر  دیدرگ  اپرب  نم  یـسورع  نشج  هک  يزور  تفگ :  ارفع  نب  ذوعم  رتخد  عیبر 
سلجم نیا  رد  ییاهرتخد  تسشن .  نم  یکیدزن  رد  دوب  هدش  هدنارتسگ  نم  يارب  هک  صوصخم  شرف  يور  مه  ادخ  لوسر  يا  هتسشن  وت 

 . دندوب یگدنناوخ  ندز و  فد  لوغشم 

 . ص 374 ج 3 ،  ح 5147 ،  باب 48 ،  حاکنلا ،  یف  فدلا  برض  باب  هنسلاب ،  ماصتعالا  باتک  يراخب ،  حیحص 

صقر ياشامت  هب  هشیاع  ندرب 

 : دیوگ یم  هشیاع 

ینرتسی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسرو  دجسملا  یف  نوبعلی  هشبحلاو  یترجح  ٍباب  یلع  ًاموی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تیأر  دقل 
 ... . مهبعل یلإ  رظنا  هئادرب 

ات دیناشوپ  یم  ارم  شیوخ  يابع  اب  تشاد و  رارق  نم  هرجح  برد  نوریب  رد  ادخ  لوسر  دـندرک ،  یم  يزاب  سلجم  رد  اه  یـشبح  يزور 
 . منک اشامت  ار  اهنآ  يزاب  صقر و  نم 
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 : دنک یم  هفاضا  هشیاع 

 . متشگرب مدش و  هتسخ  نم  ات  داتسیا  ردقنآ  نم  ندرک  اشامت  تهج  هب  ربمایپ 

 . ص 163 ج 1 ،  ح 454 ،  باب 69 ،  دجسملا ،  یف  بارحلا  باحصا  باب  هالصلا  باتک  يراخب ،  حیحص 

(1)  . تسا هدمآ  ناوارف  هتس  حاحص  رد  یلعج  ثیداحا  هنوگنیا  نومضم 

نز کی  اب  ندرک  تولخ 

 : دیوگ یم  سنا 

 . ّیلإ سانلا  ّبحءَال  ّنّکنإ  هّللاو  لاقف :  اهب ،  الخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلإ  راصنألا  نم  هأرما  تءاج 

 . دیشاب یم  نم  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  اه  نز  امش  مسق ،  ادخ  هب  تفگ :  وا  هب  درک و  تولخ  راصنا  زا  ینز  اب  ادخ  لوسر 

باتک ح 2906 و  ریـسلا ،  داهجلا و  باـتک  و 301 و  ص 301  ج 1 ،  و 950 ،  ح 949  نیدـیعلا ،  باتک  يراخب ،  حیحـص  دـننام :  - 1
 ، یئاسن ننـس  ص 607 610 .  ج 2 ،  ح 16 22 ،  باب 4 ،  نیدیعلا ،  هالص  باتک  ملـسم ،  حیحـص  ح 3529 و ...  باب 15 ،  بقاـنملا ، 

 ... ص 517 و ج 1 ،  ح 1593 ،  باب 34 ،  دیعلا ،  موی  مامالا  يدی  نیب  بعللا  باب  نیدیعلا ،  هالص  باتک 
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 . درک رارکت  راب  هس  ار  نآ  ربمایپ  ملسم  لقن  هب  و 

 . ص 395 ج 3 ،  ح 5234 ،  باب 112 ،  حاکنلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 . ص 1949 ج 4 ،  باب 43 ،  راصنا ،  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص 

يدـیلپ سجر و  ره  زا  رّهطم  كاپ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ   (1) ریهطت هیآ  رد  شدیواج  مالک  رد  لاعتم  دـنوادخ 
هّللاب ریجتـسن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سدـقم  دوجو  غورد ،  ثیداـحا  نیا  لـقن  اـب  ملـسم  يراـخب و  اـما  دـیامن ؛  یم  یفرعم 

 ! دننک یم  یفرعم  نار  سوه  یصخش 

ادخ لوسر  ندب  ندش  هنهرب 

كرازإ تللح  ول  یخأ  نباـی  هّمع :  ساـبعلا  هل  لاـقف  هرازإ  هیلعو  هبعکلل  هراـجحلا  مهعم  لـقنی  ناـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  نأ 
 . ًانایرع کلذ  دعب  يُؤر  امف  هیلع ،  ًایشغم  طقسف  هیبکنم  یلع  هلعَجَف  هَّلَحَف  لاق :  هراجحلا  نود  کیبکنم  یلع  تلعجف 

يومع سابع  سپ  تشاد ؛  نت  رب  یگنل  هک  یلاح  رد  دومن  یم  اج  هباج  ار  هبعک  ياه  گنس  مدرم  هارمه  ادخ  لوسر  يزور 

 . هیآ 33 بازحا ،  هروس  - 1
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لقن مح و  ماگنه  گنس [  ریز  رد  يراذگب  تشود  يور  رب  ار  نآ  ینک و  زاب  ار  گنل  نیا  رگا  مردارب !  دنزرف  يا  تفگ :  ناشیا  هب  ناشیا 
رگید سپ  داتفا ،  نیمز  يور  رب  شوهیب  ناهگان  تخادـنا ! !  دوخ  شود  يور  ار  نآ  هدرک و  زاب  ار  گـنل  ربماـیپ  دوب .  یهاوخ  رت  تحار  ]

 ! دیدن هنهرب  ار  ترضح  یسک  نآ  زا  دعب 

 . ص 137 ج 1 ،  ح 364 ،  باب 8 ،  هالصلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

شنارسمه ربمایپ و 

 : دنک یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  يراخب 

ناک ََوأ  سنأل :  تلق  لاق :  هرـشع .  يدـحا  ّنهو  راهنلاو  لیّللا  نم  هدـحاولا  هعاسلا  یف  هئاـسن  یلع  رودـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ناـک 
 . نیثالث هّوق  یطعأ  ّهنأ  ثّدحتن  اّنک  لاق :  هقیطی ؟ 

خساپ تشاد ؟  ار  راک  نیا  يورین  وا  ایآ  دش :  هتفگ  سنا  هب  تشگ .  یم  شیوخ  نز  هدزای  نیب  زور  هنابـش  زا  تعاس  کی  رد  ادخ  لوسر 
 ! ! تسا هدش  هداد  درم  یس  يورین  ترضح  نآ  هب  هک  دوب  حرطم  نینچ  نیا  هباحص  ام  نایم  رد  داد : 

 . ص 105 ج 1 ،  ح 268 ،  باب 12 ،  لسغلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 
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ار لیطابا  نیا  دننک  یفرعم  نارسوه  ناسنا  کی  هّللاب  ریجتسن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  هکنیا  يارب  ادخ  نید  نانمـشد 
هحیحـص ثیداحا  ار  اهنآ  ماـن  رواـب و  ار  تاـیلعج  نیا  زین  تنـس  لـها  ياـملع  هنافـسأتم  دـندومن و  تنـس  لـها  بتک  دراو  هدرک و  لـعج 

 ! ! دندراذگ

فیرعت هباحص  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ایآ  هک  دننک  نایب  يراخب  حیحص  زا  ناعفادم  تنس و  لها  ياملع  دیاب  لاح 
 ! ! دندرک یم  لقن  ار  نیا  ترضح  نارسمه  ای  منک و  یم  نانچ  نینچ و  منارسمه  زا  نت  هدزای  اب  تعاس  کی  رد  نم  هک  درک  یم 

ینارون يامیس  نآ  دننکش و  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تسادق  هکنیا  رب  هوالع  یلعج ،  ثیداحا  نیا  لقن  اب  هک  دننادب  نانآ 
 ! ! دندرگ یم  ادخ  نید  هدروخ  مسق  نانمشد  بولق  يداش  ببس  نینچمه  دننک ؛  یم  یفرعم  ناهج  هب  هنوراو  ار 

هدوب و یهلا  تیاضر  ادخ و  رما  هب  اه  جاودزا  مامت  هک  تفگ  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  تاجوز  ددعت  هرابرد  اما  و 
هفیاط زا  ار  يرسمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ینامز  تسا .  هدوب  مالسا  هب  نانز  نآ  هفیاط  هریشع و  موق و  بذج  ترضح  نآ  فده 

اب هتفرگ  نانآ  زا  يرـسمه  هتـشاذگ و  مارتحا  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دـندید  یم  هک  هاگنآ  هفیاط  نآ  تفرگ ،  یم  يا 
 . دنتشگ یم  دراو  نیملسم  فوفص  رد  دندش و  یم  اریذپ  ار  مالسا  قایتشا 

جاودزا هبترم  ود  ای  کی  دنیآرد ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  حاکن  هب  هکنیا  زا  لبق  دندوب و  نسم  نانز  نیا  رثکا  هک  تسناد  دیاب  و 
 . دندوب هدومن 

ربمایپ هب  گرزب  یتراسج 

رب ار  شرس  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  شحیحص ! !  رد  يراخب 
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 . مدوب ضئاح  هک  یلاح  رد  تشاذگ  یم  نم  ياهاپ 

 . مدوب ضئاح  هک  یلاح  رد  دومن  یم  ترشابم  نم  اب  ربمایپ  دیوگ :  یم  رگید  یتراسج  غورد و  رد  و 

 . ص 133 ج 1 ،  ثیدح 295 و 296 ،  باب 3 ،  اهجوز ،  سأر  ضئاحلا  لسغ  باب  يراخب ،  حیحص 

 . 301 و 303 ح 300 ،  باب 56 ،  ضئاحلا ،  هرشابم  باب  يراخب ،  حیحص 

 : يراخب یلعج  ثیدح  یبرع  نتم 

(1)  . ضئاح انأ  هّللا و  لوسر  ُلّجَُرا  تنک  تلاق :  هشئاع  نع 

(2)  . ضئاح انأ  ینرشابیف و 

(3)  . ضئاح یهو  ترّزتاف  اهرما  هئاسن ،  نم  ًهأرما  رشابی  نأ  دارا  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ناک 

دوب رتمک  میهاربا  زا  ربمایپ  نیقی 

 : دومرف ربمایپ 

 . ینک یم  هدنز  هدرم  هنوگچ  هک  نایامنب  نم  هب  ایادخ  تفگ ،  هک  هاگنآ  میهاربا ،  زا  کش  هب  میراوازس  ام 

 . ثیدح 295 - 1
 . ضئاحلا هرشابم  باب  ثیدح 300  - 2

 . ضئاحلا هرشابم  باب  ثیدح 303 ،  - 3
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 . ص 245 ج 3 ،  ح 4694 ،  باب 5 ،  فسوی ،  هروس  ریسفت  باب  ریسفت ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 . ص 1839 ج 4 ،  ح 152 ،  باب 21 ،  لیلخلا ،  میهاربا  لئاضفلا  باتک  ح 238 و  باب 69 ،  نامیالا ،  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ص 1335 ج 2 ،  ح 4026 ،  باب 23 ،  ءالبلا ،  یلع  ربصلا  باب  نتفلا ،  باتک  هجام ،  نبا  ننس 

 : دیوگ یم  يراخب 

(1)  « یبلق ّنئمطیل  نکلو  یلب  لاق  نمؤت  ملوا  هل «  لاق  ذا  میهاربا  نم  ّقحا  نحن  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

 : دیوگ یم  ملسم 

(2)  ... « یتوملا ییحت  فیک  ینرأ  بر  لاق «  ذا  میهاربا  نم  ّکشلاب  ّقحا  نحن  لاق :  هّللا  لوسر  ّنأ  هریره :  یبا  نع 

 . تسا هدمآ  ملسم  حیحص  ثیدح  نیع  زین  هجام  نبا  ننس  رد 

! ! ؟  کش يربمایپ و 

 . ثیدح 4694 - 1
 . ثیدح 238 - 2
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زگره اریز  تسا ؛  هدومن  راکنا  ار  ربمایپ  نآ  دوب ،  هتـشگ  کش  راچد  ادخ  ياه  هدـعو  هب  تبـسن  يا  هرذ  ربمایپ  نالف  هک  دـیوگب  سکره 
دـنراد و لاـعتم  دـنوادخ  هب  تبـسن  ار  تفرعم  نیقی و  نیرتـالاب  هکلب  دـنوش ،  یمن  دـیدرت  کـش و  راـچد  یهلا  ياـه  هدـعو  رد  ناربماـیپ 
 ، رتـالاب هکلب  نیقیلا »  نیع  هبترم «  هب  وا  نیقیلا »  ملع  ندـش «  لیدـبت  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  مـیهاربا  ترـضح  تساوـخرد 

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  ياعد  دنوادخ  و  تسا .  بلق  هنینأمط  شمارآ و  ببس  نیقیلا  قح  نیا  دوب و  نیقیلا »  قح  هلحرم «  هب  ندیسر 
رد ادتبا  نامه  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دومرف و  تیانع  وا  هب  ار  ناگدرم  ندش  هدنز  اب  هطبار  رد  نیقیلا »  قح  دومن و «  باجتسم  ار 

دوخ تساوخرد  اب  تشاد و  نیقیلا »  ملع  زیخاتسر «  هب  تبسن  اما  دوب ؛  اراد  ار  نیقیلا »  قح  ماقم «  يو ،  تمظع  لاعتم و  دنوادخ  اب  هطبار 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هجاـم ،  نبا  ملـسم و  يراـخب و  نیارباـنب ،  دیـسر .  نیقیلا »  قـح  هب «  زین  زیخاتـسر  دروـم  رد  ادـخ ،  زا 

 . دنا هدومن  طقاس  تلاسر  توبن و  زا  ار  ترضح  نآ  دننک ؛  یم  یفرعم  كاکش  یصخش 

فسوی زا  ربمایپ  ربص  ندوب  رتمک 

 : دیوگ یم  هریرهوبا 

ار اخیلز ]  ینعی  هدننک [  توعد  هنیآ  ره  مدوب ،  نم  دوب ،  نادـنز  رد  فسوی  هک  تدـم  نآ  رگا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 . مدرک یم  تباجا 

ج اب 5 ح 4694 ،  فسوی ،  هروس  ریسفت  باب  ریسفت ،  باتک  ص 467 و  ج 2 ،  ح 3372 ،  باب 11 ،  قلخلا ،  ءدب  باتک  يراخب ،  حیحص 
ص 245  ، 3
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 . ص 298 ج 4 ،  باب 9 ح 6992 ،  نوجسلا  لها  ایؤر  باب  ریبعتلا  باتک  و 

 ، میهاربا لئاضف  باب  لئاضفلا ،  باتک  ص 133 و  ج 1 ،  ح 238 ،  باب 69 ،  بلقلا ،  هنینأمط  هدایز  باب  نامیالا ،  باتک  ملسم ،  حیحص 
 . ص 1839 ج 2 ،  ح 152 ،  باب 41 ، 

 . ص 1335 ج 2 ،  ح 4026 ،  باب 23 ،  ءالبلا ،  یلع  ربصلا  باب  نتفلا ،  باتک  هجام ،  نبا  ننس 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  يراخب 

(1)  . یعادلا تبجأل  فسوی ،  ثبل  ام  لوط  نجسلا ،  یف  تثبل  ول 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  ملسم 

(2)  . یعادلا تبجأل  فسوی  ثبل  لوط  نجسلا  یف  تثبل  ول  دیدش و  نکر  یلإ  يوأی  ناک  دقل  اطول  هّللا  محری 

ربماـیپ دوجو  ملاـع  رخف  یتوکلم  ینارون و  هرهچ  تنـس ،  لـها  هتـس  حاحـص  رد  دـندومن ،  هظحـالم  مرتحم  ناگدـنناوخ  هک  هنوگ  ناـمه 
هللا یلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  اهنت  هن  هتـس ! !  حاحـص  نیا  رد  تسا .  هدیدرگ  یفرعم  تشز  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب 

فیعض تیارد  یب  یلومعم  صخش  کی  زا  هلآ  هیلع و 

 . ثیدح 3372 - 1
 . ح 238 نامیالا ،  باتک  - 2
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 ، بدا یب  ناسنا  کی  لیواقالا  هذه  نم  هّللاب  ریجتسن  ار  ینامسآ  سدقم  دوجو  نآ  هکلب  هدش ؛  یفرعم  رت  نییاپ  لقعلا ،  فیعـض  سفنلا و 
 ! ! دنا هدومن  یفرعم  تسرپاوه  درخ و  یب 

ربمایپ هب  ناشفیثک  ياه  ملق  اه و  نابز  اب  روتاکیراک و  ندیـشک  اب  تسینویهـص  نایحیـسم  تسینویهـص و  ناـیدوهی  برغ ،  رد  نونکا  رگا 
هک دنتسه  مالسا  هدروخ  مسق  نانمشد  نانآ  اریز  تسین ؛  یبجعت  یتفگش و  هنوگ  چیه  ياج  دننک ،  یم  تناها  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

دنمان یم  ناملـسم  ار  دوخ  هک  تسا  یموق  زا  ام  یتفکـش  بجعت و  اما  دندومن ؛  یم  ینمـشد  هئطوت و  مالـسا  هیلع  هراومه  خیرات  لوط  رد 
بتک رد  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سدقم  تحاس  هب  مالسا  نانمـشد  ياه  تناها  زا  رتمک  هک  لطاب  نانخـس  هنوگنیا  نکیلو 

 ! ! دنراذگ یم  اهنآ  يور  ار  هحیحص  ثیداحا  مان  سپس  دنروآ و  یم  دوخ 

 : هک دنناسر  یم  نایملاع  همه  شوگ  هب  ناشیادن  اب  دننز و  یم  دایرف  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ناوریپ  اما 

نآ تسا .  كاپ  تاءارتفا  نیا  زا  وا  ینارون  سدـقم و  تحاس  تسا ،  ناکما  ملاـع  راـختفا  ادـخ و  رون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
راصعا مامت  رد  نایناهج  يارب  تیاده  دیشروخ  نایملاع و  يارب  رامش  یب  تاکرب  تمحر و  و  ادخ ،  بیبح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح 

 . تساه نامز  و 

 . تساه یبوخ  و  اه ،  یکاپ  مامت  همشچرس  وا  هک  دوش  یم  یهتنم  وا  هب  یقالخا  يایاجس  اه و  يراوگرزب  مامت 

رگا دـنناد و  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یناگدـنز  زا  هظحل  کی  قیـال  ار  ناـشدوجو  ماـمت  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ناـیعیش 
 . دننک یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  ماگ  شرف  فیدر ،  فیدر  ار  دوخ  ياه  تروص  دنادرگرب ،  بقع  هب  ار  خیرات  دنوادخ 
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لوسر ینارون  تیـصخش  ماقم و  هرابرد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میقتـسم  هتفای  شرورپ  هک  يدرم  گرزب  ناـمه  زا  نونکا 
مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  بلاغلا  هّللادسا  انالوم  سدقم  دوجو  زا  ینعی  وا  قحرب  هفیلخ  زا  يرآ  دیونـشب ؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

 : دیزاس ینارون  داش و  تاءارتفا  نآ  ندینش  زا  دعب  ار  شیوخ  ياه  بلق  دیونشب و 

راگتـسر و ياه  لد  شیوخ :  ياه  ترطف  رب  اهلد  هدننیرفآ  يا  و  اه ،  نامـسآ  هدنرادهگن  يا  و  هدرتسگ ،  ره  هدـننارتسگ  يا  ایادـخ !  راب 
 : هدز تواقش  ياه  لد 

ناربمایپ متاخ  هک  هد ،  صاصتخا  تا  هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  رب  ار  دوخ  تاکرب  نیرت  نوزفا  اهدورد و  نیرت  یمارگ 
 . تسا ناهرب  اب  قح  هدننک  راکشآ  هتسب و  ياهرد  هدنیاشگ  هتشذگ ، 

هب دیـشک و  شود  رب  ار  تلاـسر  نیگنـس  راـب  هک  هنوگنآ  تسا ،  ناـهارمگ  تکوش  هدـنبوک  مه  رد  و  لـطاب ،  ياهرکـشل  هدـننک  عـفد  وا 
شریذپ رد  دشن و  تسس  وا  هدارا  تشگنرب و  بقع  هب  مدق  کی  یتح  تشادرب ؛  ماگ  وت  يدونشخ  هار  رد  تعرـس  هب  درک و  مایق  تنامرف 

و راکـشآ ،  ار  قح  رون  هک  اجنآ  ات  درک  شالت  تنامرف  يارجا  رد  دوب و  وت  نامیپ  دهع و  نابهگن  ظفاح و  دوب ،  دنمورین  یحو ،  نتفرگ  و 
 . دندش تیاده  دندوب  هتفر  ورف  هانگ  هنتف و  رد  هک  ییاه  لد  تخاس و  نشور  نالهاج  يارب  ار  هار 

ملع راد  هنیجنگ  دامتعا و  دروم  نیما و  ربمایپ  وا  سپ  درک ،  اپرب  ار  ینارون  ماکحا  تشارفارب و  ار  قح  ياه  مچرپ  ترضح ،  نآ 
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(1)  ... تسا قیالخ  مامت  يوس  هبوت  هداتسرف  قیاقح و  نایب  يارب  وت  هتخیگنارب  زیخاتسر و  زور  دهاش  و  وت ،  ناهن 

 : دیامرف یم  رگید  يا  هبطخ  رد  و 

نیرتهب زا  ار  وا  دوجو  یلـصا  داهن  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  هب  ناحبـس ،  يادخ  فرط  زا  توبن  مازعا  تمارک  هکنیا  ات 
هک یتخرد  نامه  زا  ار  وا  درک ،  يرایبآ  تشاـک و  اـه  نیمزرـس  نیرتزیزع  نیرت و  لیـصا  رد  ار  وا  دوجو  لاـهن  درک و  جارختـسا  نداـعم 

تخرد اه و  نادناخ  نیرتهب  شنادـناخ  و  اه ،  ترتع  نیرتهب  وا  ترتع  هک  دروآ ،  دوجو  هب  دـیرفآ  نآ  زا  ار  دوخ  نانیما  ناربمایپ و  رگید 
هب رـس  نآ  دـنلب  ياـه  هخاـش  دـش ،  گرزب  یمیرک  هداوناـخ  شوغآ  رد  دـییور و  ادـخ  نما  مرح  رد  تسا .  ناـتخرد  نیرتهب  زا  شدوجو 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  سپ  دنک [  یمن  كرد  یسک  ار  ترـضح  نآ  عیفر  ماقم  دسر [  یمن  نآ  هویم  هب  یـسک  تسد  هک  هدیـشک  نامـسآ 
ياه قرب  اب  يا  هلعـش  و  نازورف ،  يا  هراتـس  ناشخرد و  رون  اب  یغارچ  تسا .  ناهاوخ  تیادـه  يانیب  هلیـسو  و  ناراکزیهرپ ،  ياوشیپ  هلآ 

وا مکح  لطاب و  قح و  رگنـشور  شنانخـس  و  رادیاپ ،  حیحـص و  وا  یگدنز  شور  لادتعا و  اب  وا  مسر  هار و  تسا .  نابات  هدـننک و  هریخ 
 . تسا هنالداع 

 . هبطخ 72 هغالبلا ،  جهن  - 1
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هب اه  تما  هتفرگ و  هلـصاف  يراکوکین  زا  مدرم  تشاد و  ینالوط  هلـصاف  هتـشذگ  ناربمایپ  نامز  اب  هک  دومرف  ثوعبم  ینامز  ار  وا  دنوادخ 
(1)  . دندوب هدش  راتفرگ  ینادان  لهج و 

 : دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شردارب  هرابرد  رگید  ییاج  رد  و 

هراوهاگ يراوگرزب و  ندـعم  رد  تسا .  هاگیاپ  نیرت  فیرـش  وا ،  شرورپ  لحم  هاـگرارق و  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگرارق 
 [ قلُخ ریظن  یب  يایاجـس  يراوگرزب و  تاکرب و  يوس [  هب  اه  هدـید  هجوت  هتـشگ ،  وا  هتفیـش  ناراکوکین  ياـه  لد  درک ،  دـشر  تمـالس 

ینابرهم تفلا و  اه  لد  نایم  وا  اـب  تخاـس .  شوماـخ  ار  اـه  ینمـشد  شتآ  درک و  نفد  ار  اـه  هنیک  وا  دوجو  تکرب  هب  دـنوادخ  تسوا . 
رگنـشور وا  راتفگ  دـندش .  لیلذ  رـسدوخ  ینازیزع  و  دـنتفای ،  تزع  وا  تاکرب  وترپ  رد  مورحم  لیلذ و  راوخ و  ياه  ناـسنا  درک و  داـجیا 

(2)  . تسا هدوب  ایوگ  ینابز  وا  توکس  و  اه ،  تیعقاو 

رب ار  ادخ  مان  راکـشآ و  ار  يو  نامرف  ات  داتـسرف  ار  وا  دنوادخ  تسوا .  هداتـسرفو  هدنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ 
هب ام  نایم  رد  ار  قح  مچرپ  تفر و  دوخ  هار  هب  یتسرد  یتسار و  اـب  دـناسر و  ماـجنا  هب  ار  شیوخ  تلاـسر  تناـما ،  اـب  سپ  دـنار .  ناـبز 

هک سک  نآ  جراخ و  نید  زا  دریگ  یشیپ  نآ  زا  سکره  تشاذگ .  راگدای 

 . هبطخ 94 هغالبلا ،  جهن  - 1
 . هبطخ 96 هغالبلا ،  جهن  - 2
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(1)  . دوش راگتسر  دشاب  شهارمه  سکره  ددرگ و  كاله  دنام  بقع  نآ  زا 

نیرتهب هک  يربماـیپ  هدـنهد ،  رادـشه  هدـنهد ،  تراـشب  هدـنهد ،  یهاوگ  تخیگنارب ،  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دـنوادخ  هکنیا  اـت 
زا شمرک  ناراـب  رت و  كاـپ  ناـکاپ  همه  زا  شقـالخا  دوب ،  مدرم  نیرتراوگرزب  نیرت و  بیجن  يریپ  نس  رد  یلاـسدرخ و  رد  ناگدـیرفآ 

(2)  . دوب رت  ماوداب  زیچ  همه 

هک یـسک  يارب  تسا  یگرزب  رخف و  هیام  نابلطوگلا و  يارب  تسا ،  ییوگلا  وا  مسر  هار و  هک  نک ،  ادتقا  ترهطم  هزیکاپ و  ربمایپ  هب  سپ 
(3)  ... دهن وا  مدق  هاگیاج  رب  ماگ  دنک و  يوریپ  شربمایپ  زا  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  هدنب  نیرت  بوبحم  دشاب و  یگرزب  ناهاوخ 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رهطم  ینارون و  يامیس  هک  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  زا  رگید  ینارون  نخـس  اهدص  و 
 . دنا هدومن  یفرعم  مدرم  هب 

 . تسا نانخس  نیا  هیداجس  هفیحص  هغالبلا و  جهن  رسارس  رد 

 . هبطخ 100 هغالبلا ،  جهن  - 1
 . هبطخ 105 هغالبلا ،  جهن  - 2
 . هبطخ 160 هغالبلا ،  جهن  - 3
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هّتس حاحص  سّدقم و  باتک  رد  رد  ناربمایپ  زا  یخرب  يامیس  موس : لصف 

هراشا

تاروت و سدـقم ( باتک  هب  یهلا ،  ماـظع  ناربماـیپ  زا  یخرب  اـب  هطبار  رد  نیحیحـص  ثیداـحا  زا  یخرب  هب  مینک  يا  هراـشا  هکنیا  زا  لـبق 
 . مینکفا یم  يرظن  ناربمایپ  ادخ و  اب  هطبار  رد  بتک  نآ  تانایب  و  لیجنا ) 

لیجنا تاروت و  رد  دنوادخ  یفرعم 

 : دییامرفب هظحالم  نونکا  ددرگ ،  یم  فیصوت  يرشب  دننام  دنوادخ  هدش ،  فیرحت  لیجنا  تاروت و  رد 

(1)  . دش هدیرفآ  ادخ  تروص  هب  مدآ 

(2)  . تفرگ مارآ  متفه  زور  رد  تخادرپ و  شمارآ  تحارتسا و  هب  شنیرفآ  زا  سپ  دنوادخ 

(3)  . تسا عالطا  یب  مدآ  هاگیاج  زا  دنز و  یم  مدق  دناوخ و  یم  زاوآ  دنوادخ 

(4)  . دش نامیشپ  ناسنا  شنیرفآ  زا  دنوادخ 

(5)  . دنز یم  نیمز  ار  ادخ  بوقعی  دریگ و  یم  یتشک  بوقعی  اب  دنوادخ 

(6)  . دوش یم  هدید  دراد و  اپ  ادخ 

 . ص 2 هلمج 28 ،  باب 1 ،  شیادیپ ،  رفِس  تاروت ،  - 1
 . ص 2 هلمج 2 ،  باب 2 ،  شیادیپ ،  رفِس  تاروت ،  - 2
 . ص 4 هلمج 8 ،  باب 3 ،  شیادیپ ،  رفِس  تاروت ،  - 3
 . ص 8 هلمج 6 ،  باب 6 ،  شیادیپ ،  رفِس  تاروت ،  - 4

 . ص 50 هلمج 24 ،  باب 32 ،  شیادیپ ،  رفِس  تاروت ،  - 5
 . ص 121 هلمج 11 ،  باب 24 ،  جورخ ،  رفِس  تاروت ،  - 6
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(1)  . دراد رس  يوم  سابل و  ادخ 

(2)  . دنک یم  یفرعم  ادخ  دسج  ار  یسیع 

(3)  . دراد رسپ  ادخ 

(4)  . تسا جاتحم  نآ  هب  دراد و  غالا  ادخ 

(5)  . دوش یم  یفرعم  هّللا  نبا  مدآ 

نیا هیبش  رایـسب  دوش ،  یم  حرطم  هتـس  حاحـص  رد  ادـخ  اب  هطبار  رد  هک  یثحابم  دـیدناوخ ،  هعومجم  نیا  لوا  لـصف  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
 . تسا بلاطم 

لیجنا تاروت و  رد  ادخ  ناربمایپ  یفرعم 

ناربمایپ نیدهع )  باتک ( نیا  رد  تسا .  هدش  میـسرت  یهلا  راوگرزب  ناربمایپ  زا  یتشز  رایـسب  يامیـس  هدش ، فیرحت  لیجنا  تاروت و  رد 
 : دییامرفب هظحالم  نونکا  دنا ؛  هدش  یفرعم  راکتیانج و ...  راوخبارش ،  نارسوه ،  یصاخشا  یهلا 

بارـش هوک ،  راغ  رد  دوخ  رتخد  ود  طسوت  یپایپ  بش  ود  رد  دش ،  لزان  مالـسلا  هیلع  طول  موق  رب  باذع  هکنآ  زا  سپ  هدمآ :  تاروت  رد 
 « بآوم مان «  هب  یکی  دندروآ  رسپ  ود  دندش ؛  هلماح  دوخ  ردپ  زا  ود  ره  دشن و  هجوتم  طول  دندش و  رتسبمه  هّللاب  ریجتسن  وا  اب  هدیشون و 

(6)  « . یّمع نب  مان «  هب  يرگید  و 

 . ص 1299 هلمج 9 ،  باب 7 ،  یبن ،  لایناد  تاروت ،  - 1
 . ص 140 هلمج 3 ،  باب 24 ،  اقول ،  لیجنا  - 2

 . ص 304 هلمج 4 ،  باب 4 ،  سلوپ ،  هلاسر  لیجنا ،  - 3
 . ص 35 هلمج 4 ،  باب 21 ،  یتم ،  لیجنا  - 4
 . ص 93 هلمج 38 ،  باب 1 ،  اقول ،  لیجنا  - 5

 . ص 25 هلمج 30 ،  باب 19 ،  شیادیپ ،  رفس  - 6
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(1)  . دنک یم  یفرعم  طول  زا  یسدقم  كاپ و  هرهچ  هدومن و  در  ار  تاماهتا  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 

هدمآ مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هرابرد  تاروت  رد 

(2)  . دوش یم  رتسبمه  هّللاب  ذایعلا  ایروا )  رسمه  عَبَشَتب  هیاسمه ( رادرهوش  نز  هب  دواد 

(3)  . دنک یم  تسم  ار  ایروا  دواد 

(4)  . ادخ بناج  زا  ماع ،  ءالم  رد  دواد  نانز  هب  زواجت 

(5)  . دوش یم  دلوتم  نامیلس  یفرصت )  رسمه  عبشتب ( زا 

(6)  . دنز یم  شتآ  دنک و  یم  ماع  لتق  ار  رهش  نآ  مدرم  دنک و  یم  فرصت  گنج  رد  ار  يرهش  دواد 

(7)  . دیامن یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  زا  ینارون  كاپ و  هرهچ  هدرک و  در  ار  تاماهتا  همه  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

تاروت رد  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  یفرعم 

 ... هیآ 133 و تافاص ،  هروس  هیآ 74 ؛  ءایبنا ،  هروس  هیآ 86 ؛  ماعنا ،  هروس  - 1
 . ص 490 هلمج 2 ،  باب 11 ،  لیئومس 2 ،  رفس  - 2
 . ص 491 هلمج 2 ،  باب 11 ،  لیئومس 2 ،  رفس  - 3

 . ص 492 باب 11 ،  لیئومس 2 ،  رفس  - 4
 . ص 493 باب 12 ،  لیئومس 2 ،  رفس  - 5
 . ص 494 باب 13 ،  لیئومس 2 ،  رفس  - 6

 ... هیآ 17 30 و هروس ص ،  هیآ 15 ؛  لمن ،  هروس  هیآ 79 ؛  ءایبنا ،  هروس  هیآ 55 ؛  ءارسا  هروس  هیآ 84 ؛  ماعنا ،  هروس  - 7
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(1)  . دنک یم  رارقرب  طابترا  هدومن و  هقالع  راهظا  تسرپ  تب  فیاوط  هب  ادخ  نامرف  فالخ  نامیلس 

(2)  . دشاب یم  تسرپ  تب  ماوقا  زا  هعتم  دصیس  نز و  دصتفه  ياراد  نامیلس 

(3)  . دزاس یم  هدکتب  تسرپ ،  تب  فیاوط  يارب  نامیلس 

(4)  . تسا هتفگ  نخس  مالسلا  هیلع  نامیلس  تمظع  یکاپ و  زا  نآرق ،  رد  لاعتم  دنوادخ 

تاروت رد  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  یفرعم 

 : دنک یم  نایب  نینچ  ار  ناراوس  یتشک  تاجن  مدرم و  تکاله  دیدش ،  یگدنراب  نآ و  رب  ندش  راوس  یتشک و  نتخاس  ناتساد  رد 

نایرع دوخ  همیخ  رد  دش و  تسم  هدیشون و  بارـش  هّللاب  ذایعلا  حون  سپـس  دندمآ ؛  نوریب  یتشک  زا  ثفای  ماح و  ماس و  شنارـسپ  حون و 
(5)  . دیدرگ

(6)  . دنک یم  میسرت  مالسلا  هیلع  حون  زا  ار  یناشخرد  هرهچ  نآرق ،  رد  لاعتم  دنوادخ 

لیجنا رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  یفرعم 

(7)  . دنک یم  یفرعم  ادخ  رسپ  ار  یسیع  ترضح 

 . دعب هب  ص 545  باب 11 ،  ناهاشداپ ،  لوا  - 1
 . هلمج 8 ص 545 ،  باب 11 ،  ناهاشداپ ،  لوا  - 2
 . هلمج 7 ص 546 ،  باب 11 ،  ناهاشداپ ،  لوا  - 3

 ... 17 و لمن ،  36 ؛  لمن ،  30 ؛  ص ،  12 ؛  أبس ،  79 ؛  ءایبنا ،  163 ؛  ءاسن ،  - 4
 . دعب هب  تالمج 19  ص 12 ،  باب 9 ،  شیادیپ ،  رفس  - 5

 ... 10 و حون ،  79 ؛  تافاص ،  48 ؛  دوه ،  38 ؛  دوه ،  59 ؛  فارعا ،  - 6
 . ص 53 هلمج 1 ،  باب 1 ،  سقرم ،  لیجنا  - 7
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(1)  . دنک یم  یفرعم  ادخ  دوخ  ار  یسیع  ترضح 

(2)  . دنک یم  یفرعم  ادخ  هّرب  ار  یسیع  ترضح 

(3)  . ما هدروآ  ار  ییادج  هقرفت و  هکلب  ما ،  هدرواین  یتمالس  نم  هک  دنک  یم  نایب  یسیع 

(4)  . دهد یم  ار  نافلاخم  نتشک  روتسد  یسیع 

(5)  . دنک یم  نیهوت  یناعنک  نز  هب  یسیع 

ترضح نآ  زا  ینارون  ابیز و  يا  هرهچ  دنک و  یم  یفرعم  دوخ  لوسر  دوخ و  ناگدنب  زا  هتسیاش  يا  هدنب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دنوادخ 
(6)  . دیامن یم  میسرت  نآرق  رد 

لـصا رد  ار  لیجنا  تاروت و  شدیواج  مالک  رد  لاعتم  دنوادخ  لیجنا .  تاروت و  باتک  رد  ناربمایپ  يامیـس  هب  يرـصتخم  هراشا  دوب  نیا 
(7)  . تسا فیرحت  هب  لئاق  یلعف  باتک  هب  تبسن  اما  دیامن ؛  یم  قیدصت 

! ؟  دندومن فیرحت  ار  شیوخ  ینامسآ  باتک  نینچ  نیا  نایحیسم ،  نایدوهی و  زا  یخرب  ارچ  لاؤس : 

 . ص 143 هلمج 1 ،  باب 1 ،  انحوی ،  لیجنا  - 1
 . ص 144 هلمج 29 ،  باب 1 ،  انحوی ،  لیجنا  - 2
 . ص 117 هلمج 51 ،  باب 12 ،  اقول ،  لیجنا  - 3
 . ص 129 هلمج 27 ،  باب 19 ،  اقول ،  لیجنا  - 4
 . ص 26 هلمج 25 ،  باب 15 ،  یتم ،  لیجنا  - 5

؛  هیآ 30 36 میرم ،  هروس  هیآ 49 ؛  نارمع ،  لآ  هروس  هیآ 45 ؛  نارمع ،  لآ  هروس  هیآ 158 ؛  ءاسن ،  هروس  هیآ 75 ؛  هدئام ،  هروس  - 6
 ... هیآ 171 و ءاسن ،  هروس 

هیآ 145 و فارعا ،  هروس  هیآ 44 و 46 ؛  هدئام ،  هروس  هیآ 3 و 48 ؛  نارمع ،  لآ  هروس  لیجنا :  تاروت و  باتک  لصا  نآرق  قیدصت  - 7
 . هیآ 46 ءاسن ،  هروس  هیآ 13 و 41 ؛  هدئام ،  هروس  هیآ 75 و 79 ؛  هرقب ،  هروس  ینونک :  لیجنا  تاروت و  فیرحت  رب  تحارص   . 154
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ناشسدقم باتک  رد  هک  ینامز  اریز  دنراذگب ؛  دازآ  زاب و  داسف  ینارسوه و  يارب  ار  دوخ  تسد  دنتـساوخ  تافیرحت  نیا  اب  نانآ  باوج : 
ینارـسوه و يارب  یعرـش  زاوج  رگید  و  دوش ! !  یم  صخـشم  ناشناوریپ  فیلکت  دـنوش ،  یفرعم  نارـسوه و ...  یـصاخشا  ناـشناربمایپ ، 

 ! ! دننک یم  بسک  ار  داسف 

 . تسا هدشن  میسرت  ناربمایپ  زا  ییابیز  هرهچ  دیدومرف  هظحالم  ار  نآ  زا  یشخب  هک  هنوگنامه  تنس  لها  هتس  حاحص  رد 

 : میروآ یم  راصتخا  تروص  هب  ار  ناربمایپ  زا  یخرب  اب  هطبار  رد  نیحیحص  ثحابم  زا  یخرب  نونکا 

بش کی  رد  نز  هن  دون و  اب  یبن  نامیلس  ندش  رتسبمه 

 : هک دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هریرهوبا 

زا کیره  زا  هک  دـیدرگ  مهاوخ  رتسبمه  منارـسمه  زا  نت  هن  دون و  ای  دـصکی  اب  بشما  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  یبش  دواد  نب  ناـمیلس 
نا وگب  تفگ  وا  هب  دوب  نامیلـس  دزن  رد  هک  يا  هتـشرف  دنک .  داهج  ادـخ  هار  رد  نادـنزرف  نیا  همه  دروآ و  ایند  هب  وجگنج  يدـنزرف  اهنآ 

یتشوگ هکت  مه  نآ  دیدرگ  نتسبآ  یکی  طقف  شنارـسمه  مامت  زا  هجیتن  رد  دومن و  يراددوخ  هلمج  نیا  نتفگ  زا  نامیلـس  یلو  هّللاءاش ! 
 . دروآ ایند  هب  دوبن  لماک  ناسنا  هک 

 : دومرف ناتساد  نیا  لقن  زا  دعب  ادخ  لوسر 
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ینادنزرف وا  يارب  دیدرگ و  یم  لئان  شیوخ  فده  هب  متح  روط  هب  تفگ  یم  نابز  هب  هّللاءاش  نا  نامیلـس  رگا  دـنگوس  دّـمحم  يادـخ  هب 
 . دمآ یم  دوجو  هب  وجگنج  دهاجم و 

 . ص 311 ح 2819 ،  باب 23 ،  داهجلا ،  دلولا  بلط  نم  باب  ریسلا ،  داهجلا و  باتک  يراخب ،  حیحص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  نامیلس  ترضح  سدقم  دوجو  هدش  سابتقا  تاروت  زا  هک  یلعج  تیاور  نیا  رد  دیدومرف  هظحالم  هک  هنوگنامه 
 ! ! دنک شومارف  ار  ادخ  رکذ  هک  دیدرگ  ببس  نانز ،  نآ  اب  ندش  رتسبمه  دای  هک  هدش  یفرعم  نارسوه  تسرپ و  توهش  یصخش 

 ! ! دنک یمن  يا  هجوت  هک  تسا  نانز  لوغشم  شرکف  نانچنآ  وا  دهد و  یم  رکذت  وا  هب  يا  هتشرف  یتح 

! ؟  تسارسمرح ياراد  دنک ،  توعد  قالخا  يوس  هب  ار  نامدرم  هک  هدش  رختفم  تلاسر  هب  دنوادخ  فرط  زا  هک  يربمایپ  ابجع ! 

! ؟  دراد نز  دص  هک  ییارسمرح  مه  نآ 

! ؟  دوش رتسبمه  شنارسمه  اب  دناوت  یم  نازیم  هچ  بش  کی  دشاب  هتشاد  يداع  رشب  قوف  ناوت  رگا  یتح  ناسنا  کی  رگم 

 . دندنب یم  ءایبنا  سدقم  تحاس  هب  هک  یتائارتفا  نیا  زا  ادخ  رب  هانپ 

 ، هدننک هبوت  رایسب  باّوأ »  و «  هتسیاش ،  رایسب  يا  هدنب  ْدبَْعلا »  َمِْعن  مالـسلا «  هیلع  نامیلـس  ترـضح  زا  شدیواج  مالک  رد  لاعتم  دنوادخ 
(1)  . دنک یم  فیرعت 

 . هیآ 30 هروس ص ،  - 1
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داد ناشن  مدرم  هب  ار  یسوم  هنهرب  ندب  دنوادخ 

 : هک تسا  هدومن  لقن  ادخ  لوسر  زا  هریرهوبا 

ندب زا  يا  هطقن  نیرت  کچوک  هک  دوب  هتسناوتن  یسک  هک  دناشوپ  یم  يروط  هب  ار  شیوخ  ندب  دوب و  ییایحاب  صخـش  یـسوم  ترـضح 
دناشوپ و یم  ار  دوخ  نینچ  وا  هک  دراد  دوجو  قتف  صرب و  ضرم  یسوم  ندب  رد  هک  دنداتفا  کش  هب  لیئارسا  ینب  زا  يا  هدع  دنیبب .  ار  وا 

هنهرب ًالماک  دروآرد و  نت  زا  ار  شیوخ  ياه  سابل  یتولخ  ياج  رد  يزور  یـسوم  اذـل  دـنک .  هئربت  ماهتا  نیا  زا  ار  وا  تساوخ  دـنوادخ 
گنس نآ  دشوپب  ار  شیاه  سابل  تساوخ  دش و  مامت  شلسغ  نوچ  دیدرگ .  لسغ  لوغشم  تشاذگ و  یگنس  يور  ار  اه  سابل  نآ  دش و 
گنـس يا  دز :  یم  دایرف  دـیود و  یم  گنـس  رـس  تشپ  تشادرب و  ار  شیوخ  ياصع  یـسوم  داد .  رارف  ار  وا  ياه  ساـبل  درک و  تکرح 

لاح اب  ار  وا  دیـسر و  لیئارـسا  ینب  زا  يا  هدع  نایم  هب  نایرع  ندـب  اب  عضو و  نیا  اب  هدـب !  ارم  ياه  سابل  گنـس  يا  هدـب !  ارم  ياه  سابل 
ار یـسوم  دنوادخ  هنوگ  نیدب  تسین و  يو  رد  یـصقن  بیع و  چیه  تسا و  تقلخ  نیرتوکین  ياراد  هک  دندید  دندومن و  هدهاشم  نایرع 

هقباسم نیا  زا  دعب  دومن .  هئربت  نانآ  هتفگ  زا 
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گنـس نآ  هب  مکحم  دوخ  ياصع  اـب  بضغ  رثا  رد  درک  نت  هب  تفرگ و  ار  دوخ  ياـه  ساـبل  یـسوم  داتـسیا و  زاـب  تکرح  زا  گنـس  هک 
 ... دوب نایامن  گنس  نآ  رد  برض  رثا  ندنچ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیبوک . 

 . ص 108 ج 1 ،  ح 278 ،  باب 20 ،  هولخلا ،  یف  هدحو  انایرع  لستغا  نم  باب  لسغلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 . ص 1841 ج 4 ،  ح 155 ،  باب 42 ،  یسوم ،  لئاضف  نم  باب  لئاضفلا ،  باتک  ملسم ،  حیحص 

 : تسا بیجع  هتکن  دنچ  هدیدرگ  سابتقا  هدش  فیرحت  تاروت  زا  هک  یلعج  ثیدح  نیا  رد 

هب ناشنظءوس  دننیبب و  ار  یـسوم  نایرع  ندب  لیئارـسا  ینب  ات  دیامن  یم  نایرع  ار  وا  ندب  دنک ،  هئربت  ار  شربمایپ  هکنیا  يارب  دـنوادخ   . 1
 ! ! ددرگ فرطرب  ترضح  نآ 

هجوتم ًالـصا  دنک و  یم  گنـس  لابند  هجوت  نودب  مه  یـسوم  دـنک ،  یم  رارف  دراد و  یمرب  ار  یـسوم  ياه  سابل  گنـس ،  هک  ینامز   . 2
 ! ! تسا هتشگزاب  موق  نورد  هب  نایرع  هک  تسین 

شیاصع مشخ  اب  ددرگ و  یمن  یضار  یهلا  ياضق  ریدقت و  هب  دشوپ ؛  یم  ار  دوخ  ياه  سابل  دسر و  یم  گنس  هب  هک  ینامز  یـسوم   . 3
 ! ! دنز یم  گنس  رب  هبترم  نیدنچ  ار 

ای لعاج  هک  تسا  تایلعج  زا  ثیدح  نیا  هک  دنک  یم  مکح  یلقاع  ره 
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 . دنیامن ریقحت  ار  يو  دننکشب و  ار  یهلا  راوگرزب  گرزب و  ربمایپ  نیا  تیصخش  دنا  هتساوخ  نالعاج 

ددرگ یم  روک  وا  نامشچ  هک  دنز  یم  یلیس  لیئارزع  هب  نانچ  یسوم 

 : دیوگ یم  هریرهوبا 

یلیـس دمآرب و  عافد  ماقم  هب  یـسوم  دـنک .  حور  ضبق  ار  وا  ات  دـمآ  یـسوم  دزن  هب  دـنوادخ  فرط  زا  توملا  کلم  دومرف :  ادـخ  لوسر 
دزن هب  ارم  ایادخ  تشاد :  هضرع  تشگرب و  ادخ  يوس  هب  دش و  روک  يو  مشچ  یلیس  نآ  رثا  رد  هک  تخاون  لیئارزع  تروص  هب  یمکحم 

 : وگب وا  هب  درگزاب و  یسوم  شیپ  هب  دومرف  وا  هب  دنادرگرب و  وا  هب  ار  لیئارزع  مشچ  دنوادخ  درادن .  ندرم  دصق  هک  يا  هداتسرف  يا  هدنب 
 . مهد یم  يو  هب  رمع  لاس  کی  دریگب  رارق  شتسد  ریز  هک  يوم  ره  دادعت  هب  دلامب و  يواگ  ندب  رب  ار  شتسد 

 : تشاد هضرع  یسوم  تفگ  وا  هب  ار  نایرج  تشگرب و  یسوم  دزن  هب  لیئارزع  نوچ 

زا یـسوم  مگرم و  هدامآ  الاح  نیمه  نیاربانب  درک :  ضرع  تسا .  گرم  شرخآ  دومرف :  تسیچ ؟  شرخآ  رمع  همه  نیا  زا  دـعب  ایادـخ 
 . ددرگ حور  ضبق  اجنامه  رد  دنک و  کیدزن  سدقملا  تیب  نیمز  هب  ار  وا  تساوخ  دنوادخ 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 
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 . تسا هتفرگ  رارق  هداج  فرط  رد  خرس و  ياه  نش  هپت  رانک  رد  هک  مداد  یم  ناشن  امش  هب  ار  یسوم  ربق  مدوب  سدقملا  تیب  رد  رگا 

 . ص 410 ج 1 ،  ح 1339 ،  باب 68 ،  هسدقملا ،  ضرالا  یف  نفدلا  بحا  نم  باب  زئانجلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 . ص 1842 ج 4 ،  ح 157 ،  باب 42 ،  یسوم ،  لئاضف  نم  باب  لئاضف ،  باتک  ملسم ،  حیحص 

 : دراد دوجو  یبیاجع  یگتخاس  ناتساد  نیا  رد 

ناـنچنآ شحور ،  ضبق  ماـگنه  دـشاب ،  هتـشاد  اـیند  هب  یگتـسبلد  يا  هرذ  دـیابن  تسا و  مزعلاوـلوا  يربماـیپ  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم   . 1
 ! ! دنک یم  روک  ار  وا  دنز و  یم  یتخس  یلیس  لیئارزع  هب  هک  دوش  یم  كانبضغ 

 ! ! درادن يریصقت  چیه  تسا و  يرومأم  طقف  نایم  نیا  رد  لیئارزع  هک  تسین  هجوتم  ًالصا  یسوم   . 2

ناسنا کی  ردـق  هب  یـسوم  دـنادرگ ،  یم  غالبا  وا  هب  ار  دـنوادخ  ماغیپ  دـیآ و  یم  یـسوم  دزن  هب  لیئارزع  مود  راب  يارب  هکنیا  زا  دـعب   . 3
! ! ؟  تسیچ شرخآ  رمع  همه  نیا  زا  دعب  دسرپ :  یم  ادخ  زا  دُرم و  دیاب  تبقاع  هک  دمهف  یمن  مه  داوس  یب  يداع 

 ! ! دنهدب ار  بیاجع  نیا  باوج  دنناد ،  یم  هحیحص  ار  ملسم  يراخب و  ثیداحا  مامت  هک  تنس  لها  ياملع 

هب مالسلا  مهیلع  یهلا  ناربمایپ  تیـصخش  ماقم و  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  ینارون  ینخـس  اب  لصف ،  نیا  رد  ار  ثحب 
 : میناسر یم  نایاپ 
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تخانـش رد  وت  يارب  یبوخ  يامنهار  ات  ییامن  تعاطا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یگدـنز  مسر  هار و  هک  تسا  یفاـک  وت  يارب 
يارب هتـشادزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  وس  ره  زا  ایند  هکنیا  هچ  دشاب ؛  نآ  ياه  یتشز  اه و  ییاوسر  ایند و  ياه  بیع  اه و  يدـب 

 . تفرگ هلصاف  نآ  ياهرویز  زا  و  دشن ]  ایند  دنب  رد  دروخن [  ریش  ایند  ناتسپ  زا  دش ،  هدنارتسگ  وا  ریغ 

 : دیوگ یم  هک  اجنآ  منک ،  فیرعت  ار  وا  یگدنز  مالسلا و  هیلع  یسوم  ار ،  یمود  یهاوخ  یم  رگا 

(1)  « . مدنمزاین ینک  اطع  یکین  زا  نم  هب  هچره  اراگدرورپ !  » 

زا مالسلا  هیلع  یسوم  اریز  تساوخن ؛  يرگید  زیچ  دزاس  فرطرب  ار  یگنـسرگ  هک  ینان  صرق  زج  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دنگوس ،  ادخ  هب 
نیا دوب [  راکـشآ  وا  مکـش  هدرپ  تشپ  زا  هایگ  يزبس  ندب ،  تشوگ  ندـش  بآ  يرغال و  رثا  رب  هک  اجنآ  ات  دروخ ،  یم  نیمز  تاجیزبس 
دواد ترضح  ار ،  یموس  یهاوخ :  یم  رگا  و  تسا ]  ایند  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  یتبغر  یب  دهز و  تدش  زا  هیانک  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک 
تفاب یم  لیبنز  امرخ  فیل  زا  دوخ  ناتـسد  رنه  اب  هک  يزاس ،  شیوخ  يوگلا  ار  نایتشهب  هدنناوخ  شوخ و  يادص  بحاص  مالـسلا ،  هیلع 

 . درک یم  تعانق  وج  نان  هب  نآ  ياهب  اب  و  دشورف ؟  یم  ار  لیبنز  نیا  امش  زا  یسک  هچ  دیسرپ  یم  دوخ  نانیشنمه  زا  و 

 . هیآ 24 صصق ،  هروس  - 1
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کشخ نان  درک و  یم  نت  هب  نشخ  سابل  داد ،  یم  رارق  دوخ  شلاب  ار  گنس  هک  میوگب ،  مالسلا ،  هیلع  میرم  نب  یسیع  زا  یهاوخ  رگا  و 
یتاجیزبس وا  لگ  هویم و  دوب ،  نیمز  برغ  قرـش و  وا  ناتـسمز  هاگهانپ  هام و  بش  رد  شغارچ  یگنـسرگ و  وا  شروخ  ناـن  دروخ .  یم 

یلام دزاس ،  نیگمغ  ار  وا  اـت  تشادـن  يدـنزرف  دزاـس ،  دوخ  هتفیرف  ار  وا  هک  تشادـن  ینز  دـنایور .  یم  ناـیاپراهچ  يارب  نیمز  هک  دوب 
 ، يو رازگتمدـخ  و  شیاپ ،  ود  وا  يراوس  بکرم  دـیامن ،  لـیلذ  راوخ و  ار  وا  اـت  تشادـن  یعمط  زآ و  دـنک و  مرگرـس  ار  وا  اـت  تشادـن 

(1)  . دوب شیاهتسد 

ملسم و حیحص  هچنآ  اب  دنک  یم  فیرعت  ءایبنا  يامیس  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  هچنآ  نیب  تسا  توافت  ردقچ  هک  دیدومرف  هظحالم 
 ! دنیوگ یم  يراخب  حیحص 

؟  تسا یناسک  هچ  هناخ  رد  تسیک و  اب  قح  هک  دننک  تواضق  ناهج  ناگدازآ  نونکا 

 . هبطخ 160 هغالبلا ،  جهن  - 1
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حاحص رد  هثالث  يافلخ  ماقم  مراهچ : لصف 

هراشا

ترـضح نآ  تلحر  زا  دعب  دومنن و  یفرعم  مدرم  هب  ار  ینیـشناج  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنراوتـسا  هدیقع  نیا  رب  تنـس  لها 
 . دندرک باختنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر  نیشناج  هفیلخ و  دوخ  مدرم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 

مهم هداعلا  قوف  هلئسم  نیا  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درادن  ناکما  هک  دنیوگ  یم  دنناد و  یم  دودرم  ار  نخـس  نیا  نایعیـش  اما 
نیرتدهاجم و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دندقتعم  نایعیـش  دشاب .  هدرک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  تما  ناشتلحر  زا  دعب  هدوب و  توافت  یب 
هب مخریدغ  میظع  هعقاو  رد  ار  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  دوخ  میقتـسم  هدرورپ  تسد  هک  شتما  درف  نیرت  ملاع  نیرت و  كاپ 

(1)  . دومن یفرعم  تما  هب  نیشناج  هفیلخ و  ناونع 

دنناد یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قحرب  يافلخ  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  دنور و  یمن  نخس  نیا  راب  ریز  تنس ،  لها  لاح  ره  هب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هثالث  يافلخ  تمظع  ماقم و  نأش و  رد  ار  یناوارف  ثیداحا  دوخ ،  یثیدح  بتک  ریاس  هتس و  حاحـص  رد  و 

 ! ! دننک یم  لقن  هلآ 

دننک و یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هراب  نیا  رد  یناوارف  ثیداحا  يذـمرت ،  ننـس  يراخب و  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  رد 
 ! دنناد یم  دوخ  يافلخ  ندوب  قحرب  ِلیلد  نیرت  مهم  ار  حاحص  ثیداحا  نیمه 

 : دومن میسقت  هتسد  هس  هب  ناوت  یم  ار  افلخ  اب  هطبار  رد  حاحص  ثیداحا 

 . دومن میهاوخ  ثحب  رت  لصفم  هراب  نیا  رد  يدعب  ياه  شخب  رد  - 1
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 . تسا افلخ  عیفر  یلاع و  ماقم  هدنرادربرد  اهنآ  نومضم  هک  یثیداحا   . 1

 . درب یم  الاب  ار  افلخ  ماقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سدقم  دوجو  هب  تراسج  اب  هک  یثیداحا   . 2

 . دهد یم  تبسن  افلخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یعطق  ملسم و  لئاضف  هک  یثیداحا   . 3

(1)  : مینک یم  يا  هراشا  ثیداحا  نیا  زا  یخرب  هب  نونکا 

حاحص رد  رکبوبا  ماقم 

 : دومرف ربمایپ  هب  يو  هک  دنک  یم  لقن  صاع  ورمع  زا  يراخب 

؟  دنرت بوبحم  همه  زا  وت  دزن  مدرم  زا  کی  مادک  کیلا ؟  ّبحأ  سانلا  ّيأ 

 ! هشیاع دومرف :  ربمایپ 

 ! هشیاع ردپ  تفگ :  ربمایپ  مادک ؟  اهدرم  زا  تفگ :  صاعورمع 

(2)  ! باطخ نب  رمع  سپس  دومرف :  ربمایپ  یسک ؟  هچ  وا  زا  دعب  تفگ :  صاعورمع 

یمارگ رتخد  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ادخ  لوسر  دزن  صاخشا  نیرت  بوبحم  هک  تسا  هدمآ  ننست  لها  عبانم  زا  يددعتم  ثیداحا  رد 
 : دنک یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  شننس  رد  يذمرت  لاثم  ناونع  هب  دشاب .  یم  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ناش 

 . تسا یلعج  ثیداحا  نیا  مامت  هعیش ،  ياملع  هاگدید  زا  - 1
 . ح 3662 رکب ، یبا  بقانم  باتک  نیرجاهم ، بقانم  باب  یبن ، باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ، حیحص  - 2
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لکأف مالـسلا  هیلع  یلع  ءاجف  ریطلا »  اذـه  یعم  لکأی  کیلا  کقلخ  ّبحأب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف « :  ٌریط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دـنع  ناـک 
(1)  . هعم

نیرت بوبحم  نونکا  اهلاراب !  درک :  اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندروآ .  نایرب  یغرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  يزور 
 . ددرگ کیرش  ماعط  نیا  ندروخ  رد  نم  اب  ات  ناسرب ،  ار  تدوخ  قلخ 

 . دومن لیم  ار  ماعط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  یلع 

لها عبانم  رد  هک  رگید  ثیدح  اهدص  تسا و  نیرت  بوبحم  زین  وا  لوسر  دزن  رد  دشاب  ادخ  قلخ  نیرت  بوبحم  هک  یسک  تسا  حضاو  رپ 
(2)  . دوش یم  تفای  روفو  هب  تنس 

 : تفگ هک  دنک  یم  لقن  رمع  نب  هّللادبع  زا 

(3)  ! دندوب نامثع  موس  رمع و  مود  رکبوبا و  لوا  اه  ناسنا  نیرت  هدیزگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد 

 : دنک یم  لقن  يردخ  دیعسوبا  زا  يراخب 

 . ح 3721 مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانم ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . ددرگ هعجارم  ج 3  يدابآزوریف ،  ینیسح  یضترمدیس  فیلأت  هتسلا ،  حاحص  نم  هسمخلا  لئاضف  باتک  هب  - 2

 . ح 3655 یبن ،  زا  دعب  رکب  یبا  لضف  باب  یبن ،  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 3
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دنتخاس ،  ار  دوخ  لزانم  دجـسم  رانک  رد  هباحـص  دومرف و  ترجه  هنیدم  هب  هک  هاگنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(1)  ! رکبوبا لزنم  برد  رگم  درک  دودسم  ار  دش  یم  هدوشگ  دجسم  تمس  هب  هک  ییاهرد  مامت  هلآ 

زا لفاغ  دهد و  یم  تبسن  رکبوبا  هب  غورد  هب  ار  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سدقم  دوجو  صتخم  هک  ار  گرزب  تلیـضف  نیا  يراخب 
 . تسا هدش  هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تلیضف  نیا  اعامجا  تنس ،  لها  ربتعم  عبانم  اه  هد  رد  هکنیا 

 : تسا رارق  نیا  زا  باوبالا »  وّدس  ناتساد « 

نامتخاس یتقو  دننک .  انب  دجـسم  هک  داد  روتـسد  نارای  هب  دومن  ترجاهم  هنیدم  هب  هک  هاگنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ 
دجـسم يوس  هب  یبرد  دوخ  ياه  هناخ  زا  دندرک و  انب  دجـسم  فارطا  ار  دوخ  ياه  هناخ  نیرجاهم  زا  یخرب  دیـسر  نایاپ  هب  دجـسم  هداس 

يوس زا  يروتـسد  ناهگان  تشذـگ ؛  لاونم  نیدـب  زور  نیدـنچ  دـنوش .  دجـسم  دراو  میقتـسم  دوخ  لزنم  زا  زامن  ماگنه  اـت  دـندومن  زاـب 
یبا نب  یلع  هناخ  برد  زج  دوش  هتسب  دنوش  یم  زاب  دجسم  هب  اه  هناخ  زا  هک  یـصوصخ  ياهرد  مامت  دیاب  هک  دیـسر  نایناهج  راگدرورپ 

 . بلاط

ادخ لوسر  هک  تسا  هتـشاد  یلیماف  یفطاع و  هبنج  ءانثتـسا  نیا  هک  دندرک  نامگ  دروآ و  دوجو  هب  یخرب  نایم  رد  ییادصورـس  لمع  نیا 
يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 . ح 3654 رکب ،  یبا  باب  ّالإ  باوبالا  وّدس  باب  باب 3 ،  یبن ،  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
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 . مدرک تعاطا  ار  ادخ  نامرف  طقف  مدوشگن ،  ار  يزیچ  متسبن و  ار  يزیچ  نم  مسق !  ادخ  هب  دومرف :  مدرم  ناهذا  ندرک  نشور 

رد يذمرت  اما  دنک ؛  یم  نوگرگد  ار  تقیقح  هنوگنیا  دراد ،  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نینزان  دوجو  هب  تبسن  هک  یـضغب  رطاخ  هب  يراخب 
 : دهد یم  ار  يراخب  باوج  هنوگنیا  شننس 

(1)  . ّیلع باب  ّالإ  باوبالا  ّدسب  رمأ  هّللا  لوسر  نأ  سابع :  نبا  نع 

 . یلع هناخ  برد  رگم  دوش  هتسب  اهرد  مامت  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 : دنهدب باوج  تنس  لها  نونکا 

یم ار  رکبوبا  يراخب  دینک ؟  یم  لح  هنوگچ  ار  شحاف  فالتخا  ضقانت و  نیا  دیناد ،  یم  هحیحص  ار  هتس  حاحص  ثیداحا  مامت  هک  امش 
 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  يذمرت  دیوگ و 

 . تسا هدمآ  تنس  لها  ددعتم  عبانم  رد  يذمرت  لقن  نکیلو  درادن ؛  يدنس  چیه  يراخب  لقن  هتبلا 

 : دنک یم  لقن  مقرا  نب  دیز  زا  شدنسم  رد  يراخب  داتسا  لبنح  دمحا 

 . ح 3732 یلع ،  باب  ّالإ  باوبالا  وّدس  باب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
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مهضعب لاقف  یلع ،  باب  ّالإ  باوبألا  هذه  اوّدس  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاقف  دجسملا ،  یف  هعراش  باوبأ  هباحصلا  نم  رفنل  ناک 
(1)  . هتعبتاف یشب ء  ترمأ  یّنکلو  هتحتف ،  الو  ائیش  تددس  ام  یبنلا  لاقف  هیف ، 

 : تسا هدروآ  دنسم »  باتک «  رد  تنس  لها  نایوار  زا  یلصوم  یلعیوبا 

ّنکلو هتحتف  انأ  ام  لاقف :  کلذ .  یف  سانلا  لاقف  یلع ،  باب  حـتف  و  دجـسملا ،  یف  سانلا  باوبا  ّدـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنإ 
(2)  . هحتف هّللا 

هراب نیا  رد  مدرم  یلع ،  هناخ  برد  رگم  تسب ،  دش  یم  زاب  دجسم  هب  هک  ار  اه  هناخ  مامت  ياهرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  انامه 
 . تشاذگزاب ار  نآ  دنوادخ  هکلب  متشاذگن ،  زاب  ار  وا  هناخ  رد  نم  دومرف :  ربمایپ  دنتفگ :  اه  نخس 

 : تسا هدمآ  زین  تنس  لها  بتک  نیا  رد 

 . ص 13 ج 7 ،  ینالقسع ،  رجح  نبا  يرابلا ،  حتف 

 . مالسلا هیلع  یلع  ماما  بقانم  باب  لبنح ،  نب  دمحا  دنسم  - 1
 . ص 62 ج 2 ،  یلعیوبا ،  دنسم  - 2
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 . ص 173 ج 9 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش 

 . ص 257 ج 1 ،  يزودنق ،  یفنح  نامیلس  خیش  هدوملا ،  عیبانی 

 ... ص 205 و یعفاش ،  یلزاغم  نبا  بقانم 

یلص ادخ  لوسر  باحصا  زا  نت  یس  دودح  طسوت  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  صتخم  ياه  یگژیو  زا  یکی  ناونع  هب  باوبا »  دس  ثیدح « 
(1)  . تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا 

 : دسیون یم  قوف  ثیدح  تحص  هرابرد  تنس  لها  نادنمشناد  زا  یکی 

تسین و رتـمک  نسح  ثیدـح  هجرد  زا  نآ  قرط  زا  کـیره  هدیـسر و  اـم  هب  فلتخم  قرط  هب  هک  تسا  يروهـشم  ثیدـح  ثیدـح ،  نیا 
(2)  . تسا یحیحص  ثیدح  هک  دناسر  یم  هجیتن  نیدب  ار  ام  شنایوار ،  یناوارف  هب  هجوت  اب  اهنآ  عومجم 

 : دنک یم  لقن  هراب  نیا  رد  یسلجم  همالع  موحرم 

لوسر ای  تفگ :  دمآ و  باطخ  نب  رمع  دومرف ،  رداص  ار  دجـسم  هب  ور  ياهرد  ندرک  دودـسم  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو 
هاگن امش  هب  دیور  یم  زامن  يارب  امش  هک  هاگنآ  مراد  تسود  نم  هّللا 

 . زا ص 477 481 لاقملا  بیذهت  باتک  هیشاح  - 1
 . ص 190 یناتکلا ،  رفعجدّمحم  خیش  رتاوتملا ،  ثیدحلا  نم  رثأتملا  مظن  - 2
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 . منک هاگن  امش  هب  نآ  زا  ات  مشاب  هتشاد  يا  هرجنپ  دیهد  هزاجا  نم  هب  منک ، 

 . تسا هدادن  هزاجا  ادخ  دومرف :  ترضح 

؟  مهد رارق  نآ  رد  ار  تروص  هک  يا  هزادنا  هب  سپ  تفگ : 

 . تسا هدادن  هزاجا  ادخ  دومرف : 

 . مهدب رارق  نآ  رد  ار  ممشچ  ود  هک  يا  هزادنا  هب  تفگ : 

تـسد هب  مناج  هکنآ  هب  مسق  داد .  مهاوخن  هزاجا  وت  هب  مه  زاب  نزوس ،  رـس  کی  ردق  هب  ییوگب  رگا  و  تسا ،  هدادـن  هزاجا  ادـخ  دومرف : 
(1)  . تسا هدرک  جراخ  ار  امش  هدومن و  لخاد  ار  وا  دنوادخ  هکلب  ما ،  هدومن  لخاد  ار  وا  هن  ما و  هدرک  جراخ  ار  امش  هن  نم  تسوا 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  يراخب 

(2)  . یبحاص یخأ و  نکلو  رکبابأ ،  تذّختال  ًالیلخ ،  یتما  نم  اذختم  تنک  ول 

ردارب و وا  نکیلو  مدیزگ ،  یمرب  ار  رکبابا  کش  یب  منیزگرب ،  دوخ  تسود  لیلخ و  ناونع  هب  ار  یـصخش  متما  نایم  زا  متـساوخ  یم  رگا 
 . تسا نم  هارمه 

 . ص 23 ج 39 ،  راونالاراحب ،  - 1
 . ح 3656 رکب ،  یبا  لئاضف  باب  یبن ،  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 2
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تما هب  دوخ  ردارب  هکلب  تسود ،  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدمآ  تنـس  لها  ددعتم  ثیداحا  رد 
 : هنومن ناونع  هب  هدومن ،  یفرعم 

نارای نیب  رد  يردارب  توخا و  نامیپ  نتـسب  داد ،  ماجنا  هنیدم  هب  دورو  يادتبا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یمهم  تامادقا  زا 
ردارب مه  اب  ار  راصنا  نیرجاهم و  رگیدکی ،  اب  ناناملـسم  بولق  رتشیب  یکیدزن  تهج  ات  تشگ  رومأم  دنوادخ  فرط  زا  يو  دوب .  شیوخ 
ردارب وت  دومرف :  یم  درک و  یم  ناناملـسم  هب  ور  سپـس  دیوش و  ینید  ردارب  رگیدکی  اب  اتود  اتود  دومرف :  دوخ  نارای  هب  ور  نیا  زا  دنک ، 

 . دومن مالعا  ردارب  رگیدکی  اب  ار  راصنا  نیرجاهم و  زا  رفن  دصیس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  ات  یتسه  ینالف 

دقع دوخ  نارای  نیب  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  ادخ  لوسر  هب  رابکشا  ياه  مشچ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دیـسر ،  نایاپ  یب  توخا  راک  هک  هاگنآ 
 ! یلع يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیدومرفن ؟  رارقرب  يرگید  نم و  نایم  اما  يدرک ؛  رارقرب  توخا 

یشاب یم  ترخآ  ایند و  رد  مردارب  وت  ینم و  راوازـس  طقف  وت  هک  منک  دوخ  ردارب  ار  وت  هکنیا  رگم  متخادنین  ریخأت  هب  ار  وت  يردارب  نامیپ 
.

 . دنا هدومن  لقن  تنس  لها  ناگرزب  زا  يرایسب  ار  قوف  تیاور 

 : دنک یم  لقن  هنوگنیا  رمع  نب  هّللادبع  ار  زا  قوف  تیاور  شننس  رد  يذمرت 

ینیب خاؤت  مل  کباحـصأ و  نیب  تیخآ  هّللا  لوسر  ای  لاقف :  هاـنیع  عمدـت  ّیلع  ءاـجف  هباحـصأ .  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یخآ 
(1)  . هرخآلا ایندلا و  یف  یخأ  تنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هل  لاقف  دحأ . نیبو 

 . ثیدح 3720 مالسلا ،  هیلع  یلع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
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يا تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دمآ و  نایرگ  مشچ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  دومن .  رارقرب  يردارب  شباحـصا  نیب  ادخ  لوسر 
 ! یلع يا  دومرف :  وا  هب  ادخ  لوسر  يدومنن .  يردارب  مالعا  سک  چـیه  اب  ارم  نکیلو  يدومن  رارقرب  يردارب  تباحـصا  نیب  ادـخ ،  لوسر 

 . یشاب یم  ترخآ  ایند و  رد  نم  ردارب  وت 

 : هلمج زا  تسا ؛  هدمآ  تنس  لها  زا  يددعتم  عبانم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يردارب  ناتساد 

 . ص 14 ج 3 ،  يروباشین ،  مکاح  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسم 

 . ص 300 ج 5 ،  ریثا ،  نبا  هباغلا ،  دسا 

 . ص 112 ج 9 ،  یمثیه ،  دئاوزلا ،  عمجم 

 . ص 211 ج 7 ،  ینالقسع ،  رجح  نبا  يرابلا ،  حتف 

 . ص 263 ج 12 ،  دادغب ،  خیرات 

 . ص 140 ج 13 ،  يدنه ،  یقتم  لامعلازنک ، 

 . ص 392 ج 3 ،  يزودنق ،  یفنح  هدوملا ،  عیبانی 

 ... ص 145 و يرذالب ،  فارشالا ،  باسنا 

 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ملسم 
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(1)  . هّللا لیلخ  مکبحاص  نکلو  ًالیلخ  هفاحق  یبأ  نبا  تذّختال  ًالیلخ  ضرالا  لها  نم  اذختم  تنک  ول 

امـش بحاص  نکیلو  مدـیزگ ؛  یمرب  ار  رکبوبا  منیزگرب ،  دوخ  تسود  لیلخ و  ناونع  هب  ار  یـسک  نیمز  يور  مدرم  زا  متـساوخ  یم  رگا 
 . تسادخ تسود 

اهراب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ددرگ و  ربمایپ  تسود  هک  تشادن  ار  نآ  تیحالـص  رکبوبا  زج  سک  چیه  ینعی 
یتسود ماقم  زا  رتالاب  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يردارب  ماقم  نیا  هک  هرخآلا ؛  ایندلا و  یف  یخأ  تنأ  دومرف :  نینمؤملاریما  هب 

 . ددرگ یم  راکشآ  یلعج  ثیدح  نیا  رد  ملسم  يراخب و  غورد  هک  تساجنیا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لوسر دومن .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یلاؤس  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  ینز  هک  دـنک  یم  لقن  ملـسم 
ياـج یـسک  هچ  ینعی  منک [ ؟  راـک  هچ  يدوبن  لاؤـس ]  هب  خـساپ  يارب  وـت [  هک  مدـید  ار  يزور  رگا  تفگ :  نز  داد .  خـساپ  وا  هب  ادـخ 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسامش ] ؟ 

 . رکبابأ یتأف  ینیدجت  مل  نإف 

 . باب ح 6  رکب ،  یبا  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضفلا  باتک  ملسم ،  حیحص  - 1
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 . ورب رکبابا  غارس  هب  یتفاین  ارم  رگا 

(1)  . يو تافو  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نتفاین  زا  نز  دوصقم  هک  دیوگ  یم  ثیدح  يوار 

 . دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیمه  نومضم  بیرق  ملسم  زین  دعب  ثیدح  ود  رد 

یم تنس  لها  اما  تسا ؛  هدومن  یفرعم  دشاب  رکبوبا  هک  ار  دوخ  نیشناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ملـسم ،  حیحـص  ثیدح  هس  نیا  قبط 
باختنا ار  رکبوبا  مدرم  تشاذگاو و  مدرم  هب  ار  راک  تفگن و  چیه  دوخ  زا  دعب  ینیشناج  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنیوگ 

 ! ! دندرک

 : دومرف باحصا  عمج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک  دنک  یم  لقن  هریرهوبا  زا  ملسم 

تکرش هزانج  عییشت  رد  هشیمه  یسک  هچ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نم .  تفگ :  رکبوبا  تسا ؟  هزور  زور  ره  امش  زا  یسک  هچ 
هچ دومرف :  نم .  تفگ :  رکبوبا  دـهد ؟  یم  كاروخ  نیکـسم  هب  زور  ره  یـسک  هچ  دوـمرف :  ترـضح  نم .  تفگ :  رکبوـبا  دـنک ؟  یم 

 . نم تفگ :  رکبوبا  دنک ؟  یم  تدایع  ضیرم  زا  زور  ره  یسک 

(2)  . تسا تشهب  شهاگیاج  هکنیا  رگم  دوش  یمن  عمج  یسک  دوجو  رد  زیچ  دنچ  نیا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 . باب ح 10  رکب ،  یبا  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 1
 . باب ثیدح 12  رکب ،  یبا  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 2
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 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  هفیذح  زا  يذمرت 

(1)  ! رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذللاب  اودتقا 

 . دینک ادتقا  رمع  رکبوبا و  هب  نم  زا  دعب 

اب دـندش و  عمتجم  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  یهورگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تداهـش  زا  دـعب  ارچ  سپ  دوـب ،  نینچنیا  اـعقاو  رگا 
 ! ! ددرگ ربمغیپ  نیشناج  رکبوبا  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  هرجاشم  يریگرد و 

هب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زج  ار  یسک  زگره  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  تسا ؛  ادخ  لوسر  سدقم  تحاس  هب  گرزب  غورد  کی  نیا 
فرط زا  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناناملـسم ،  زا  رفن  رازه  دـص  زا  شیب  روضح  رد  مخریدـغ  هعقاو  رد  اصوصخ  دومنن .  یفرعم  مدرم 

 : تسا هدومن  لقن  شحیحص  رد  يذمرت  دوخ  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دومن و  یفرعم  شیوخ  نیشناج  ناونع  هب  لاعتم  دنوادخ 

 : دومرف مخریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مقرا  نب  دیز  زا 

 . هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم 

 . ثیدح 3662 رمع ،  رکب و  یبا  بقانم  یف  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
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(1)  . تسوا يالوم  تسرپرس و  زین  یلع  میوا ،  يالوم  تسرپرس و  نم  یسکره 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  اب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  نینچمه  و 

 . يدعب نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انأ  یّنم و  ایلع  ّنإ 

(2)  . تسا نانمؤم  مامت  تسرپرس  یلو و  نم  زا  دعب  وا  متسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع 

 . دراد مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  تفالخ و  رد  تحارص  رایسب  يذمرت ،  نایب  نیا 

نم زا  دعب  هک  دنک  یم  شرافس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یثیدح  نآ  ایآ  تسا ؟  حیحص  مادک  دومن  لاؤس  ّتنس  لها  زا  دیاب  نونکا 
! ! ؟  تسا نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  یلو  وا  یلع و  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دیامرف :  یم  هک  ریخا  ثیدح  نیا  ای  دینک  ادتقا  رمع  رکبوبا و  هب 

 ! تساجک قح  هک  دنام  یمن  دیدرت  يا  هرذ  یتریصب  بحاص  وج و  تقیقح  ره  يارب 

 : دومرف رکبوبا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  يذمرت 

 . ح 3713 مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . ح 3712 مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2
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(1)  ... ًالیلخ رکبابا  تذّختال  ًالیلخ  اذختم  تنک  ولو  رکبوبا ،  هلام  هتبحص و  یف  َّیلع  سانلا  َّنمَأ  نِم  ّنإ 

ار رکبوبا  کش  نودب  منیزگرب  ار  یلیلخ  متـساوخ  یم  نم  رگا  و  تسا ،  رکبوبا  شلام  و  یهارمه )  شتبحـص ( رد  مدرم  نیرت  نیما  انامه 
 . مدیزگ یمرب 

بلاط یبا  نب  یلع  انالوم  يردارب  نآ  دیزگرب و  دوخ  يارب  لیلخ  زا  رتالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میتفگ ،  مه  لبق  رد  هک  هنوگ  نامه 
 . تسا مالسلا  هیلع 

 : تفگ رمع  رکبوبا و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک  دنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  يذمرت 

 . نیلسرملاو نییبنلا  ّالإ  نیرخالاو  نیلوالا  نم  هنجلا  لهأ  لوهک  ادّیس  ناذه 

 ! نالوسر ناربمایپ و  زج  هب  دنا  تشهب  لها  ناریپ  نارورس  رفن  ود  نیا 

دزن رد  دیامرف :  یم  هک  دنک  یم  لقن  غورد  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  و 

 . ح 3660 رکب ،  یبا  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
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 : دومرف رمع  رکبوبا و  اب  هطبار  رد  هک  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(1)  . امهربختال ّیلع  ای  نیلسرملاو ،  نییبنلا  ّالإ  نیرخالاو  نیلوالا  نم  هنجلا  لهأ  لوهک  ادّیس  ناذه 

 : تسا هدش  لعج  دومرف ،  شبلق  هناحیر  ود  هرابرد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینارون  ثیدح  ربارب  رد  قوف  ثیدح 

 . هنجلا لها  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا 

 . دنا تشهب  لها  ناناوج  رالاس  دیس و  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و 

دیس ود  رمع  رکبوبا و  قوف ( ثیدح  نآ  اما  دنک .  یم  لقن  يردخ  دیعـسوبا  زا  ثیدح 3768  بقانملا ،  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  يذمرت 
یم تشهب  دراو  سپـس  دـنوش و  یم  ناوج  ادـتبا  نمؤم ،  ناریپ  همه  تایاور ،  قبط  اریز  تسا ؛  نـالطبلا  حـضاو  دـنا )  تشهب  لـها  ناریپ 

 ! ! دنشاب نانآ  رورس  رمع  رکبوبا و  هک  درادن  دوجو  يریپ  تشهب  رد  نیاربانب  دندرگ . 

حاحص رد  باطخ  نب  رمع  بانم 

رد مدش  تشهب  دراو  هک  مدـید  مدوب و  باوخ  رد  يزور  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  هریرهوبا  زا  يراخب 
نانز زا  یکی  نایم  نآ 

 . ح 3664 و 3665 رکب ،  یبا  بقانم  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
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نیا تفگ :  تسا ؟  یـسک  هچ  لام  رـصق  نیا  متفگ :  نز  نآ  هب  تسا .  تکرح  رد  يرـصق  تمـس  هب  هک  مدومن  هدهاشم  ار  یتشهب  يابیز 
نیا هک  ینامز  رمع  متشگرب .  مدرک و  تشپ  تلع  نیا  هب  مداتفا  رمع  تریغ  دای  هب  هک  موش  رصق  دراو  متـساوخ  تسا .  رمع  يارب  زا  رـصق 

 ! تسیرگ دینش  ادخ  لوسر  زا  ار  نخس 

 : هدش لقن  قیرط  ود  زا  ثیدح  نیا 

هفشخ تعمس  هحلط و  یبأ  هارما  ءاصیمّرلاب ،  انأ  اذاف  هنجلا ،  تلخد  ینتیأر  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  لاق :  هّللادبع  نب  رباج  نع   . 1
ترکذف هیلا  رظنأف  هلخدأ  نأ  تدرأف  رمعل ،  لاقف :  اذه ؟  نمل  تلقف :  ٌهیراج ،  هئانفب  ارـصق  تیأرو  ٌلالب ،  اذه  لاقف :  اذه ؟  نم  تلقف :  ، 

(1)  . راغأ کیلعأ  هّللا ،  لوسر  ای  یبأ  یّمأب و  رمع :  لاقف  کتریغ . 

 ، ٍرـصق بناج  یلإ  أضوتت  هأرما  اذاف  هنجلا ،  یف  ینتیأر  مئان  انأ  اـنیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـنع  نحن  اـنیب  لاـق :  هریرهاـبأ  نأ   . 2
(2)  . هّللا لوسر  ای  راغأ  کیلعأ  لاق :  یکبف و  اربدم ،  تّیلوف  هتریغ ،  ترکذف  رمعل ،  اولاق :  رصقلا ؟  اذه  نمل  تلقف : 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سدقم  دوجو  هب  رت  مامت  هچره  یتراسج  اب  يراخب 

 . ح 3679 باطخ ،  نب  رمع  لئاضف  باب  یبنلا ،  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ح 3680 باطخ ،  نب  رمع  لئاضف  باب  یبنلا ،  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 2
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 : دنک یم  لقن  صاقو  یبا  نب  دعس  ردپ 

 ، هتوص یلع  نهتاوصا  هیلاع  هنرثکتسی ،  هنملکی و  شیرق  نم  هوسن  هدنع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یلع  باطخلا  نب  رمع  نذأتـسا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رمع و  لخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هل  نذأف  باجحلا ،  نردابف  نمق  باطخلا  نب  رمع  نذأتسا  املف 

نبای باجحلا ...  نردـتبا  کـتوص  نعمـس  اـملف  يدـنع ،  ّنک  یتّـاللا  ءـالؤه  نم  تبجع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـقف  کحـضی ... 
(1)  . کّجف ریغ  اّجف  کلس  ّالإ  ّطق  اّجف  اکلاس  ناطیشلا  کیقلام  هدیب  یسفن  يذلاو  باطخلا ، 

ترضح نآ  تمدخ  شیرق  نانز  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دوش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  ات  تفرگ  هزاجا  باطخ  نب  رمع 
دورو هزاجا  باطخ  نب  رمع  هک  یماگنه  دوب .  هتفرگ  الاب  ناشیاهادص  دندرک و  یم  یفرحرپ  دنتفگ و  یم  نخس  ترـضح  نآ  اب  دندوب و 

زا مراد  بجع  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیدنخ ...  یم  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دش  دراو  رمع  دندرک ،  باجح  دنتـساخرب و  تفرگ 
تسد رد  مناج  هک  یسک  هب  مسق  باطخ !  نبای  دومرف :  سپس  دندرک !  باجح  دندینش  ار  وت  يادص  نوچ  دندوب ،  نم  دزن  هک  ینانز  نیا 

تاقالم يور  یم  هک  یهار  رد  ار  وت  ناطیش  هاگ  چیه  تسوا ،  تردق 

 . ح 3683 باطخ ،  نب  رمع  لئاضف  باب  یبنلا ،  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
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 . تسا هتفر  وت  هار  ریغ  یهار  زا  هکنیا  رگم  هدرکن 

 : دنک یم  لقن  شنس  رد  زین  يذمرت 

اهل لاقف  یّنغتا .  ّفدـلاب و  کیدـی  نیب  برـضأ  نأ  احلاص  هّللا  ّكدر  نا  ترذـن  تنک  ینا  هّللا  لوسر  اـی  تلاـقف :  ءادوس  ٌهیراـج  تءاـج 
یه ّیلع و  لخد  مث  برضت ،  یه  رکبوبا و  لخدف  ُبرضت  ْتَلَعَجَف  الف .  ّالإ  یبرـضاف و  ترذن  تنک  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاقف  هیلع  تدعق  مث  اِهتْسا  تحت  ّفّدلا  تقلأف  رمع  لخد  مث  برـضت ،  یه  نامثع و  لخد  ّمث  برـضت ، 
(1)  ... رمع ای  کنم  فاخیل  ناطیشلا  ّنإ 

زا ملاس  ار  امش  ادخ  رگا  مدوب  هدرک  رذن  نم  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هرهچ  هایـس  يرتخد 
 ! ! هن ّالإ  زاونب و  يا  هدرک  رذن  رگا  دومرف :  وا  هب  ربمایپ  مناوخب .  زاوآ  مزاونب و  امش  يور  شیپ  دنادرگرب ،  ههبج 

دمآ ناـمثع  تخاون ،  یم  ناـنچمه  دـش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  تخاون ،  یم  ناـنچمه  دـمآ  رکبوـبا  درک ،  نتخاوـن  هب  عورـش  كرتـخد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسـشن .  شیور  رب  تشاذـگ و  نیمز  ار  لـبط  كرتخد  سپ  دـش ،  دراو  رمع  سپـس  تخاون ،  یم  ناـنچمه 

يا دومرف : 

 . ح 3690 رمع ،  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
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؟  دسرت یم  وت  زا  ناطیش  رمع ! 

(1)  . دروآ یم  ار  قوف  ثیداحا  نومضم  شحیحص  رد  زین  ملسم 

 : دنک یم  لقن  هشیاع  زا  رت ،  هنامرش  یب  يذمرت 

نایبصلاو نفزت  هیشبح  اذاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ماقف  نایبص .  توص  اطغل و  انعمسف  اسلاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ناک 
رظنال ینا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف  تلاق :  اهنع ،  سانلا  َّضَفْراف  رمع ،  علط  ذا  يرظناف ...  یلاعت  هشئاـع  اـی  لاـقف :  اـهلوح ، 

(2)  . رمع نم  اوّرف  دق  سنالاو  ّنجلا  نیطایش  یلإ 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نایم  نیا  رد  میدینش .  یم  ار   ] دندوب يزاب  صقر و  لوغشم  هک  ناکدوک [  يادص  زاوآ و  دوب و  هتـسشن  ربمایپ  يزور 
ایب و هشیاع  يا  دومرف :  سپ  دـنا ؛  هتفرگ  ار  شفارطا  ناکدوک  دـصقر و  یم  هک  ار  يا  هیـشبح  نز  هک  درک  هدـهاشم  تساخ و  اپ  هب  هلآ  و 

دومرف ربمایپ  هک  تفگ  هشیاع  دندش .  قرفتم  نز  نآ  فارطا  زا  رمع ]  تریغ  رطاخ  هب  مدرم [  دش  ادیپ  رمع  هلک  رس و  نوچ  نک ...  اشامت 
 . دننک یم  رارف  رمع  زا  هک  منیب  یم  ار  نج  سنا و  ناطیش  : 

يذمرت ملسم و  يراخب و  هنوگچ  هک  دندومرف  هظحالم  مرتحم  ناگدنناوخ 

 . ثیدح 2396 و 2397 - 1
 . ح 3691 رمع ،  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2
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نارـسوه یـصخش  ار  يو  نینزان  دوجو  دـنیامن و  یم  ریقحت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باطخ ،  نب  رمع  ماـقم  ندرب  ـالاب  يارب 
 ! ! دننک یم  یفرعم  هّللاب  ریجتسن 

 : تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  تبسن  رمع  يارب  يرترب  تلیضف و  نیدنچ  یلعج  ثیداحا  نیا  رد 

ربمایپ دندنخ و  یم  دـنیوگ ،  یم  نخـس  دـنلب  هک  یلاح  رد  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  باجح ،  تیاعر  نودـب  نانز   . 1
يو اریز  دننک ؛  یم  لماک  ار  باجح  دنسرت و  یم  رمع  تریغ  زا  نانز  اما  ددنخ ؛  یم  نانآ  اب  رکنم  زا  یهن  نودب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 . تسا دنبیاپ  رکنم  زا  یهن  هب  نادرگ و  يور  هانگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فالخرب 

سلجم رد  ناطیـش  اهنت  هن  اما  دزادرپ ؛  یم  ءاوغا  ساوسو و  هب  دنک و  یم  ادیپ  روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  رد  ناطیـش   . 2
 ! دنک یمن  روبع  دنک  روبع  رمع  هک  یهار  زا  ناطیش  هکلب  دوش ،  یمن  رهاظ  رمع 

رمع اما  دنک ؛  توعد  ماعألم  هب  اه  هصاقر  يارب  ار  شرسمه  هک  دهد  یم  هزاجا  يو  هب  هّللاب  ریجتسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تریغ   . 3
 ! ! زگره

 ! ! زگره رمع  اما  درب ؛  یم  هرهب  نآ  زا  دوب و  دنم  هقالع  نتخاون  صقر و  یبوک و  ياپ  هب  هّللاب  ریجتسن  ربمایپ  دوخ   . 4

ءزج هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هّللاب  ریجتـسن  دـنا و  هدـش  یفرعم  سنا  نیطایـش  ناونع  هب  نارگاشامت  یگتخاس  ثیداحا  نیا  رد   . 5
 ! دننک یم  رارف  وا  زا  سنا  نج و  ناطیش  هکلب  زگره !  رمع  اما  تسا ؛  هدمآ  باسح  هب  نانآ 

هب هنوگنیا  رمع  ندرب  الاب  يارب  و  دننک ،  هلماعم  يو  اب  هنوگنیا  دومن ،  جراخ  تلالض  تلاهج و  زا  ار  تما  هک  يربمایپ  نآ  دوب  راوازس  ایآ 
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! ! ؟  دنیامن تناها  يو  ینارون  سدقم و  تحاس 

 ! دنهدب ار  لاؤس  نیا  باوج  دننک  یم  دییأت  ار  هتس  حاحص  هک  تنس  لها  ياملع 

دننامه زین  باطخ  نب  رمع  هک  دیوگ  یم  یمرش  یب  اب  یلعج ،  ثیداحا  نیا  هب  دانتسا  اب  یبرع  نبا  مان  هب  هیفوص  سانـشرس  يافرع  زا  یکی 
 : تسا موصعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

ریغ اجف  کلـس  ّالإ  ّجف  یف  ناطیـشلا  کیقل  ام  رمع !  ای  هوقلا ،  نم  هّللا  هاطعأ  ام  رکذی  باطخلا  نب  رمع  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  اذهل 
امف باطخلا  نب  رمع  ّجف  ریغ  وه  لطابلا و  یلإ  ّالإ  انب  ّطق  کلسی  ام  ناطیـشلا  ّنا  انملع  دق  موصعملا و  هداهـشب  هتمـصع  یلع  ّلدف  کّجف ، 

(1)  . هکلاسم عیمج  یف  مئال  همول  هّللا  یف  هذخأتال  نمم  ناکف  صنلاب  قحلا  جاجف  یلإ  ّالإ  کلسی  رمع  ناک 

 : دومرف وا  هرابرد  دروآ ،  دای  هب  تسا  هداد  باطخ  نب  رمع  هب  ادخ  هک  ار  ییورین  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تهج  نیمه  هب 
هب هک  دراد  تلالد  ربمایپ  ثیدح  نیا  دیامیپ .  یم  ار  وت  هار  زا  ریغ  یهار  هکنیا  رگم  دنک ،  یمن  تاقالم  یهار  رد  ار  وت  ناطیـش  رمع !  يا 
هار نآ  لطاب و  هار  رگم  درب  یمن  یهار  هب  ار  ام  هاگ  چـیه  ناطیـش  هک  میناد  یم  ام  اریز  تسا ؛  موصعم  زین  رمع  موصعم ،  ربماـیپ  تداـهش 

 . تسا موصعم  صن  نیا  تلالد  هب  رمع  سپ  تسا ،  رمع  هار  زا  ریغ 

 . ص 200 نوثالثلا ،  باب  ج 1 ،  هیکم ،  تاحوتف  - 1
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 . تسا هدمآ  فالتخا  نودب  یطخ ،  یمیدق  ياه  هخسن  مامت  رد  یبرع  نبا  نخس  نیا 

تمصع تحارص  هب  هلوقنم  ثیداحا  اریز  تسا ؛  هدش  هابتشا  راچد  يذمرت  ملسم و  يراخب و  ثیداحا  زا  دوخ  طابنتسا  رد  یبرع  نبا  هتبلا 
یبرع نبا  هک  یتروص  رد  دنادرگ ؛  یم  تباث  ار  باطخ  نب  رمع  تمـصع  طقف  دنک و  یم  راد  هشدخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

 ! ! تسا موصعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دننام  زین  رمع  ثیداحا ،  نیا  قبط  دیوگ  یم 

رد هکئالم  اب  هک  یـصخش  ینعی  ثَّدَُحم  دنک .  یم  یفرعم  مالـسا  تما  نیب  رد  ثَّدَُـحم »  اهنت «  ار  باطخ  نب  رمع  یثیدـح  لقن  اب  يراخب 
 : دنیوگ یم  نخس  يو  اب  هکئالم  تسا و  طابترا 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  هریره ،  یبا  نع 

(1)  . رمع هناف  دحأ  یتما  یف  ُکی  ناف  نوثّدحم ؛  مکلبق  امیف  ناک  دقل 

 : دیوگ یم  يرگید  ثیدح  رد  يراخب  نینچمه  و 

(2)  . رمعف ٌدحأ  مهنم  یتما  نم  نکی  ناف  ءایبنأ ،  اونوکی  نأ  ریغ  نم  نومّلکی  ٌلاجر  لیئارسا  ینب  نم  مکلبق  ناک  نمیف  ناک  دقل 

 . ح 3689 رمع ،  لئاضف  باب  یبنلا ،  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ح 3689 رمع ،  لئاضف  باب  یبنلا ،  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 2
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 ! تسا رمع  نآ  دشاب  ثَّدحم  رفن  کی  نم  تما  نیب  رد  رگا  و  دندوب ؛  ثَّدحم  نادرم  هتشذگ  ياه  تما  رد  کش  نودب 

 : دنک یم  لقن  شحیحص  رد  زین  ملسم 

(1)  . مهنم باطخلا  نب  رمع  ّناف  رمعف ،  ٌدحا  مهنم  یتما  یف  نکی  ناف  نوثَّدحم ،  مکلبق  ممالا  یف  نوکی  ناک  دق 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  باطخ  نب  رمع  دنزرف  رمع  نب  هّللادبع  زا  ملسم 

اولاق باطخلا .  نب  رمع  یلضف  تیطعا  مث  يرافظأ  یف  يرجی  َّيِّرلا  يرال  ینا  یتح  هنم  تبرشف  ٌنبل  هیف  هب  تیتا  احدق  تیأر  ذا  مئان  انأ  انیب 
(2)  . ملعلا لاق :  هّللا ؟  لوسر  ای  کلذ  تلّوأ  اذام 

رد ریش  نآ  مدومن  هدهاشم  هکنیا  ات  مدروخ  ار  ریش  نآ  سپ  دوب ،  ریش  نآ  رد  هک  دندروآ  یحدق  نم  يارب  مدید  باوخ  رد 

 . ح 2398 هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 1
 . ح 2391 رمع ،  بقانم  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 2
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لاؤس هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدرک .  اطع  باطخ  نب  رمع  هب  نم  ار  ریـش  هدنامیقاب  دش .  جراخ  درک و  ادیپ  نایرج  میاه  نخان 
 . ملع دومرف :  دوب ؟  هچ  يدرک  اطع  ار  هدنامیقاب  سپس  دش و  تیانع  وت  هب  هچنآ  دندرک : 

اما تسا ؛  باطخ  نب  رمع  دزن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ملع  هک  دـیوگب  غورد  نیا  اب  هتـساوخ  یم  ثیدـح ،  نیا  هدـننک  لعج 
 : دومرف تسا  رتاوتم  ینس  هعیش و  دزن  رد  هک  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  هکنیا  زا  لفاغ 

 . بابلا تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب ،  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ 

 . ددرگ دراو  نآ  هزاورد  زا  دیاب  دشاب  يوبن )  ملع ( يایوج  سکره  سپ  دشاب ؛  یم  نآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهش  نم 

 : دنا هدروآ  ار  قوف  ثیدح  هک  تنس  لها  عبانم  زا  یخرب 

 . ص 126 ج 3 ،  يروباشین ،  مکاح  حیحص ، 

 . ص 1102 ج 3 ،  ربلادبع ،  نبا  باعیتسالا ، 

 . ص 9 یناولح ،  رظاونلا ،  ههزن 

 . ص 219 ج 7 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش 

 . ص 55 ج 11 ،  یناربط ،  ریبکلا ،  مجعملا 
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 . ص 415 ج 1 ،  یطویس ،  ریغصلا ،  عماجلا 

 . ص 148 ج 13 ،  يدنه ،  یقتم  لامعلا ،  زنک 

 . ص 104 ج 1 ،  يروباشین ،  مکاح  لیزنتلا ،  دهاوش 

 . ص 171 یطویس ،  ءافلخ ،  خیرات 

 . ص 22 ج 4 ،  ریثا ،  نبا  هباغلا ،  دسا 

 . ص 76 ینالقسع ،  رجح  نبا  هقرحملا ،  قعاوصلا 

 . ص 181 ج 3 ،  يدادغب ،  بیطخ  دادغب ،  خیرات 

 . ص 85 هیودرم ،  نبا  بقانم ، 

 . ص 1231 ج 4 ،  یبهذ ،  ظافحلا ،  هرکذت 

 . ص 60 ج 3 ،  يوانم ،  ریدقلا ،  ضیف 

 . ص 296 ج 7 ،  ینالقسع ،  رجح  نبا  بیذهتلا ،  بیذهت 

 . ص 395 ج 7 ،  ریثک ،  نبا  هیاهنلاو ،  هیادبلا 

 . دنا هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  قوف  ثیدح  هک  رگید  عبنم  اه  هد  و 

ثیدح تحـص  تابثا  رد  ار  بابلا »  ثیدـح  نع  بایترالا  عفد  باتک «  يولع »  دّـمحم  نب  یلع  دیـس  مان «  هب  تنـس  لها  ياملع  زا  یکی 
 . تسا هتشون  ملعلا  هنیدم 

نینمؤملاریما ملع  اب  هطبار  رد  ار  ثیدح  نیا  يذمرت  حاحص ،  رد  مالسلا »  هیلع  نانمؤمریما  لئاضف  بقانم و  ثیداحا «  روسناس  همه  نآ  اب 
 : دنک یم  لقن 

(1)  . اهباب یلع  همکحلا و  راد  انأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

 . ح 3723 يذمرت ،  ننس  - 1
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 . دشاب یم  نآ  باب  یلع  مملع و  تمکح و  رهش  نم 

لوسر ملع  زا  ترضح  نآ  ملع  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِیعطق  مّلسم و  ِثیداحا  نیاربانب 
هیلع نینمؤملاریما  لئاضف  ندیناشوپ  يارب  ثیدح ،  نالعاج  هک  دوش  یم  صخـشم  حوضو  هب  تسادخ ؛  لوسر  ملع  ثراو  وا  تسادخ و 

 . دنا هدومن  لعج  باطخ  نب  رمع  ملع  هرابرد  تشذگ  هک  ار  یثیدح  نینچ  ترضح ،  نآ  لصفالب  تفالخ  تیناقح  مالسلا و 

 : دیونشب يذمرت  زا  رمع  نأش  رد  رگید  یگتخاس  ثیدح  دنچ  نونکا 

باطخلا نب  رمعب  وأ  لهج  یبأب  کیلا ،  نیلجّرلا  نیذه  ّبحأب  مالـسالا  ّزعا  مهللا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نأ  رمع :  نبا  نع 
(1).

دزن هک  يدرم  ود  نیا  زا  یکی  اب  ار  مالـسا  ایادخ !  راب  دومرف :  اعد  نینچ  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رمع  دنزرف 
 ! باطخ نب  رمع  هب  ای  لهج  یبا  هب  هد ،  تزع  دنارت ،  بوبحم  وت 

(2)  . هبلق رمع و  ناسل  یلع  قحلا  لعج  هّللا  ّنإ  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نأ  رمع ،  نبا  نع 

 . ح 3681 رمع ،  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . ح 3682 رمع ،  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2

حاحص رد  باطخ  نب  رمع  www.Ghaemiyeh.comبانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


140 ص :

نابز و رب  ار  قح  هملک  دنوادخ  انامه  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  باطخ  نب  رمع  دـنزرف 
 ! تسا هداد  رارق  رمع  بلق 

يارب یثیداحا  نینچ  ندومن  لعج  تساخرب  هنیک  ینمـشد و  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیلع  شرمع  رخآ  ات  هک  رمع  نب  هّللادـبع  زا  هتبلا 
 ! تسین یتفگش  ياج  شردپ 

(1)  . رمع نم  ریخ  لجر  یلع  سمشلا  تعلط  ام  لوقی :  هّللا  لوسر  تعمس  رکبوبا  لاقف 

 . تسا هدیباتن  دشاب  رمع  زا  رتوکین  هک  يدرم  رب  دیشروخ  دومرف :  یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دیوگ  یم  رکبوبا 

رمع تامحز  نوهرم  ار  شتموکح  تفالخ و  اریز  دوب ؛  بجعت  یـسب  ياـج  تفگ  یم  ار  نیا  ریغ  رمع ،  شقیفر  هراـبرد  رکبوبا  رگا  هتبلا 
 ! ! تسا

(2)  . باطخلا نب  رمعل  لیقف  اذه ؟  نمل  تلقف :  بهذ ،  نم  ارصق  هنجلا  یف  تیأر  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نأ  هریره  یبا  ... 

 . ح 3684 رمع ،  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . ح 3682 رمع ،  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2
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نیا متفگ :  مدید ،  الط  زا  يرصق  تشهب  رد   ] ایؤر رد  ای  جارعم و  بش  رد  دومرف [ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  هریرهوبا 
 . تسا باطخ  نب  رمع  لام  دش :  هداد  خساپ  نم  هب  تسیک ؟  لام  ییالط  رصق 

 : دیونشب ار  يذمرت  ننس  بئاجع  نیرت  بیجع  زا  یکی  کنیا  اما 

(1)  . باطخلا نب  رمع  ناکل  ٌّیبن  يدعب  ناک  ول  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق :  رماع  نب  هَبْقُع 

متخ نم  هلیـسو  هب  تلاسر  هلـسلس  و  دوب [  يربمایپ  نم  زا  دعب  رگا  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رماع  نبا 
 ! ! دوب باطخ  نب  رمع  اعطق  ربمایپ  نآ  تشگ [  یمن 

هنوگچ نونکا  دندیزرون ؛  كرـش  ادـخ  هب  يا  هظحل  هک  درب  یم  مان  یـصلخم  حـلاص و  دابع  ار  شیوخ  ناربمایپ  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ 
 . دوب لوغشم  تب  شتسرپ  هب  ار  شرمع  زا  يدایز  ياه  لاس  باطخ  نب  رمع  هک  یلاح  رد  تفریذپ ،  ار  نخس  نیا  ناوت  یم 

 ! ! دنناد یم  هحیحص  ار  ثیداحا  نیا  تنس  لها  ياملع  لاح  ره  هب 

 . ح 3686 رمع ،  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
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ناّفع نب  نامثع  بقانم 

 : دیوگ یم  هنامرش  یب  شحیحص  رد  ملسم 

یلع وهو  هل  نذأف  رکب  وبأ  نذأتـساف  هیقاس  وأ  هیذخف  نع  ًافـشاک  یتیب  یف  ًاعجطـضم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناک  تلاق  هشئاع  ّنأ 
هبایث يّوسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  سلجف  نامثع  نذأتسا  ّمث  ثَّدحتف  کلذک  وهو  هل  نذاف  رمع  نذأتسا  ّمث  ثّدحتف  لاحلا  کلت 

ملف رمع  لخد  ّمث  هلابت  ملو  هل  َّشتهت  ملف  رکب  وبأ  لخد  هشئاع  تلاق  جرخ  اّملف  ثّدحتف  لخدف  دـحاو  موی  یف  کلذ  لوقأ  الو  دـمحم  لاق 
 . کبایث تیّوسو  تسلجف  نامثع  لخد  ّمث  هلابت  ملو  هل  ّشتهت 

 . هکئالملا هنم  یحتست  لجر  نم  یحتسأ  الأ  لاقف : 

یم دورو  هزاجا  ود  نآ  هب  لاح  نامه  اب  ربمایپ  دنهاوخ .  یم  دورو  هزاجا  رمع  رکبوبا و  هک  هدیمرآ  شرتسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هار ار  اهنآ  راک  ربمایپ  تسا .  هنهرب  ربمایپ  نار  زا  یتمـسق  هک  یلاح  رد  دنوش .  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرجح  دراو  ود  نآ  دـهد . 

دشک یم  شنار  هب  ار  شسابل  دنیشن و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهاوخ .  یم  دورو  هزاجا  دسر و  یم  رـس  نامثع  هاگنآ  دزادنا .  یم 
لاح نامه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوش و  یم  لخاد  مه  نامثع   (1).

 . ات 2797 ح 2795  تسا ،  تروع  ذخف )  نار ( دیوگ  یم  بدألا  باتک  رد  يذمرت  - 1
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 . دزادنا یم  هار  زین  ار  وا  راک 

؟  يدش ناساره  نامثع  دورو  اب  اما  یتشادن ،  یکاب  رمع  رکبوبا و  ندش  دراو  زا  هنوگچ  هّللا  لوسر  ای  دنک :  یم  لاؤس  ربمایپ  زا  هشیاع 

(1) ! ؟  دننک یم  مرش  ایح و  وا  زا  یهلا  ناگتشرف  هک  يدرم  زا  منکن  ایح  نم  ایآ  دومرف :  ربمایپ 

 ! دندنب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینارون  سدقم و  تحاس  هب  مالسا  نانمشد  هک  یتاءارتفا  هنوگنیا  زا  دنوادخ  رب  میرب  یم  هانپ 

هک دننک  یم  یفرعم  هّللاب  ریجتسن  یلابا  صخش ال  ار  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  نامثع  ماقم  ندرب  الاب  يارب  نینچ  نیا  یلعج ،  ثیدح  نیا  رد 
ادخ لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  يذـمرت  تسا ! ! هدـیباوخ  هنهرب  نار  اب  وا  هک  یلاح  رد  دـنوش  دراو  وا  رب  مدرم  درادـن  یمرـش  كاب و  چـیه 

 : دومرف نامثع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(2)  . نامثع هنجلا  یف  ینعی  یقیفر ،  ٌقیفر و  ّیبن  لکل 

 . تسا نامثع  تشهب  رد  نم  قیفر  تسا و  یقیفر  يربمایپ  ره  يارب 

نافع نب  نامثع  هب  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دننک  یم  لقن  يددعتم  ثیداحا  ناشحیحص ،  رد  يذمرت  ملـسم و  يراخب و 
(3)  . تسا هداد  ار  تشهب  هدعو 

 . ح 2401 و 2402 نامثع ،  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 1
 . ح 3698 نامثع ،  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2

ننس  . نامثع لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص   . نامثع بقانم  باب  یبن ،  باحـصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحـص  - 3
 . نامثع بقانم  یف  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ، 
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تنس  لها  بتک  رگید  هتس و  حاحص  رد  ءافلخ  ماقم  نأش و  رد  هک  یثیداحا  مامت  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما 
لـصفالب تفالخ  اب  هلباقم  يارب  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  نانمـشد  دنـشاب .  یم  یلعج  یگلمج  تسا ،  هدـش  لـقن  هلآ 
راوگرزب ربمایپ  هب  هتخاس و  ار  ثیداـحا  نیا  هثـالث ،  ياـفلخ  تفـالخ  هب  ندیـشخب  تیعورـشم  تهج  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤمریما 

 . دنا هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

دییامرفب هجوت  افلخ  نأش  ماقم و  رد  یلعج  ثیداحا  لاطبا  رد  مثکا ،  نب  ییحی  اب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  يابیز  هرظانم  هب  نونکا 
:

صاخ دزنابز  مولع  نوگانوگ  ياه  هتشر  رد  وا  یملع  ترهش  هک  تسا  یسابع  هفیلخ  نومأم ،  نامز  رادمان  نادنمـشناد  زا  مثکا  نبا  ییحی 
نآ اب  ییحی  اما  دوب ؛  هدرک  راذـگاو  وا  هب  ار  بصانم  زا  رگید  یخرب  ءاضق و  ماقم  نومأم  دوب و  هتفای  هار  نومأـم  راـبرد  هب  وا  دوب .  ماـع  و 

ییوج يرترب  یشورفرخف و  روظنم  هب  ترهش و  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  ار  ملع  دوبن و  رادروخرب  يونعم  تیـصخش  زا  یملع ،  گرزب  ماقم 
(1)  . دوب هتفرگارف 

هیلع داوج  ماما  نومأم و  هک  یسلجم  رد  درک  جیوزت  ماما  هب  یـسایس  ضارغا  رطاخ  هب  ار  شرتخد  نومأم  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  هدش  لقن 
روضح نآ  رد  يرایسب  هورگ  مثکا و  نبا  ییحی  مالسلا و 

 . ص 544 ییاوشیپ ،  يدهم  نایاوشیپ ،  هریس  - 1
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 : تفگ ماما  هب  ییحی  دنتشاد ، 

دناسر و یم  مالـس  امـش  هب  ادخ  دّمحم !  ای  تفگ :  دیـسر و  ربمایپ  روضح  هب  لیئربج  هک  تسا  هدش  تیاور  ام  ناگرزب  یثیدـح  بتک  رد 
(1) ؟  تسیچ ثیدح  نیا  هرابرد  امش  رظن  تسا ؟  یضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  هک  سرپب  وا  زا  متسه ،  یضار  رکبوبا  زا  نم  دیوگ :  یم 

 . درادن رود  رظن  زا  درک ،  نایب  عادولا  هجح  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  زین  ار  يرگید  ربخ  دیاب  دنک  یم  لقن  ار  ربخ  نیا  هک  یـسک  دومرف :  ماما 
غورد نم  رب  دمع  هب  سکره  دوب .  دـنهاوخ  رایـسب  زین  نم  زا  دـعب  دـنا و  هدـش  رایـسب  دـندنب ،  یم  غورد  نم  رب  هک  یناسک  دومرف :  ربمایپ 

 ، دینک هضرع  نم  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  نآ  دش ،  لقن  امـش  يارب  نم  زا  یثیدح  نوچ  سپ  دوب .  دهاوخ  شتآ  رد  شهاگیاج  ددنبب ، 
هیلع داوج  ماما  دـینک .  اهر  دوب ،  نم  تنـس  باتک و  فلاخم  هک  ار  هچنآ  دـیریگب و  دوب ،  قفاوم  نم  تنـس  ادـخ و  باتک  اـب  هک  ار  هچنآ 
یم هچ  شلد  رد  میناد  یم  میدیرفآ و  ار  ناسنا  ام  تسا « :  هدومرف  دنوادخ  اریز  تسین ،  راگزاس  ادخ  باتک  اب  تیاور  نیا  دوزفا  مالـسلا 

(2)  « . میرت کیدزن  وا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  درذگ و 

 . تسا لاحم  ًالقع  نیا  دسرپب ؟  شربمایپ  زا  ار  نآ  ات  تسا  هدوب  هدیشوپ  ادخ  رب  رکبوبا  يدونشخان  يدونشخ و  ایآ 

 . تسا ذاشباب  نب  دّمحم  لوعجم  ثیداحا  زا  غورد و  ثیدح  نیا  دسیون :  یم  ص 321  ج 5 ،  ریدغلا ،  باتک  رد  ینیما  همالع  موحرم  - 1
 . هیآ 16 هروس ق ،  - 2
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 . دنتسه نامسآ  رد  لیئربج  دننام  نیمز ،  رد  رمع  رکبوبا و  هک  تسا  هدش  تیاور  ام  یثیدح  بتک  رد  تفگ :  ییحی 

زگره دنتـسه و  دـنوادخ  هاگرد  بّرقم  هتـشرف  ود  لیئاکیم  لیئربج و  هک  ارچ  دوش ؛  تقد  دـیاب  زین  ثیدـح  نیا  هرابرد  دومرف :  ترـضح 
سپ دنچره  دنا و  هدوب  كرـشم  رمع  رکبوبا و  یلو  دنا ؛  هدشن  جراخ  ادـخ  تعاطا  هریاد  زا  يا  هظحل  تسا و  هدزن  رـس  ود  نآ  زا  یهانگ 

دنوادخ هک  تسا  لاحم  نیاربانب  دنا ؛  هدرک  يرپس  یتسرپ  تب  كرش و  رد  ار  ناشرمع  نارود  رثکا  اما  دنا ،  هدش  ناملسم  مالسا  روهظ  زا 
 . دنک هیبشت  لیئاکیم  لیئربج و  هب  ار  ود  نآ 

 : دییوگ یم  هچ  هراب  نیا  رد  دنا .  تشهب  لها  ناریپ  رورس  ود  رمع  رکبوبا و  هک :  تسا  هدش  تیاور  نینچمه  تفگ :  ییحی 

یصخش يو  اریز  دناد ؛  یم  لوبق  لباق  ریغ  هدرمش و  هسبنع  نب  ییحی  تایلعج  زا  ار  ثیدح  نیا  ص 322  ریدغلا ج 5 ،  رد  ینیما  همالع  ] 
یم وگغورد  راکلغد و  ثیدح و  لعاج  ار  هسبنع  نب  ییحی  زین  تنس  لها  روهـشم  ياملع  زا  یبهذ  تسا .  هدوب  راکلغد  ثیدح و  لعاج 

(1)  [ . دنک یم  یفرعم  دودرم  ار  شثیداحا  هدرمش و  لاحلا  مولعم  ار  وا  دناد و 

تفای نآ  رد  يریپ  دنناوج و  یگمه  نایتشهب  اریز  دشاب ،  تسرد  هک  تسا  لاحم  زین  تیاور  نیا  دومرف :  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

 . ص 400 ج 4 ،  لادتعالا ،  نازیم  - 1

ناّفع نب  نامثع  www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


147 ص :

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  هک  یثیدـح  لـباقم  رد  هیما ،  ینب  ار  تیاور  نیا  دنـشاب ]  ناـنآ  رورـس  رمع  رکبوبا و  اـت  دوش [  یمن 
 . دنا هدرک  لعج  دنتشهب »  لها  ناناوج  رورس  ود  نیسح  نسح و  هک «  تسا  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  هرابرد 

 . تسا تشهب  لها  غارچ  باطخ  نب  رمع  هک :  تسا  هدش  تیاور  تفگ :  ییحی 

ءاـیبنا و هـمه  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  مدآ ،  ادـخ ،  برقم  ناگتـشرف  تـشهب  رد  اریز  تـسا ؛  لاـحم  زین  نـیا  دوـمرف :  ترــضح 
! ؟  ددرگ یم  نشور  رمع  رون  اب  یلو  دوش  یمن  نشور  اهنیا  رون  اب  تشهب  روطچ  دنراد ،  روضح  ادخ  ناگداتسرف 

دیوگ یم  هتشرف  بناج  زا  دیوگ ،  یم  هچره  رمع  دیوگ (.  یم  نخس  رمع  نابز  هب  هنیکس »  هک «  تسا  هدش  تیاور  تشاد :  راهظا  ییحی 
( .

یم فرحنم  ارم  هک  مراد  یناطیـش  نم  تفگ :  یم  ربنم  يالاب  تسا ،  لضفا  رمع  زا  امـش ]  هاگدید  رد  هکنآ [  اب  رکبوبا  دومرف :  ترـضح 
ناتدزن رد  شماقم  هک  رکبوبا  فارتعا  نیا  اب  نیاربانب  دیروآ [ .  زاب  تسرد  هار  هب  ارم  مدش ،  فرحنم  تسار  هار  زا  دـیدید  هاگره  دـنک ، 

 [ . تسا لطاب  رمع  هرابرد  اعدا  نیا  تسا ،  رتالاب  رمع  زا 

ینیما همالع  دـش [ .  یم  ثوعبم  رمع  امتح  مدـش ،  یمن  ثوعبم  يربماـیپ  هب  نم  رگا  دومرف :  ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  تفگ :  ییحی 
(1)  [ . دنا هدوب  وگغورد  ثیدح  نیا  نایوار  هک  تسا  هدرک  تابثا 

 . ص 312 و 316 ج 5 ،  ریدغلا ،  - 1
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زا هک  ار  یماـگنه  رواـیب  رطاـخ  هب  تسا « :  هدومرف  شباـتک  رد  دـنوادخ  تسا ،  رت  تسار  ثیدـح  نیا  زا  دـنوادخ  باـتک  دوـمرف :  ماـما 
(1)  ... « . حون زا  وت و  زا  میتفرگ و  نامیپ  ناربمایپ 

دنک لیدبت  ار  دوخ  نامیپ  تسا  نکمم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا ،  هتفرگ  نامیپ  ناربمایپ  زا  دنوادخ  هک  دیآ  یمرب  احیرص  هیآ  نیا  زا 
هک دنک  یم  ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  یـسک  ادخ  هنوگچ  دـنا ،  هدـیزرون  كرـش  ادـخ  هب  ندز  مه  رب  مشچ  ردـق  هب  ناربمایپ  زا  کی  چـیه   ؟

هدشن هدیرفآ  زونه  دوب ( دسج  حور و  نیب  مدآ  هک  یلاح  رد  دومرف :  ربمایپ  زین  و  تسا ؟  هدرک  يرپس  ادخ  هب  كرش  اب  ار  دوخ  رمع  رتشیب 
 . مدش ربمایپ  نم  دوب ) 

باطخ نادـناخ  هب  هک  مدرب  نامگ  هکنآ  رگم  دـشن ،  عطق  نم  زا  یحو  هاگ  چـیه  دومرف :  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  تفگ :  ییحی  زاـب 
 . تسا هدش  لقتنم  اهنآ  هب  نم  زا  توبن  ینعی  تسا .  هدش  لزان 

زا دـنوادخ  دـیامرف « :  یم  دـنوادخ  دـنک ،  کـش  دوخ  توبن  رد  ربماـیپ  هک  درادـن  ناـکما  اریز  تسا ؛  لاـحم  زین  نیا  دوـمرف :  ترـضح 
يربمایپ باب  رد  ربمایپ  يارب  یکـش  ياج  رگید  یهلا ،  شنیزگ  اب  نیارباـنب  ) (2)  « . دنیزگ یمرب  ینالوسر  اه  ناسنا  نینچمه  ناگتـشرف و 

 ( . درادن دوجو  شیوخ 

باذع رگا  دومرف :  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تایاور  تفگ :  ییحی 

 . هیآ 7 بازحا ،  هروس  - 1
 . هیآ 75 جح ،  هروس  - 2
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 ! تفای یمن  تاجن  نآ  زا  رمع  زج  یسک  دش ،  یم  لزان 

نانآ دنوادخ  یتسه ،  نانآ  نایم  رد  وت  هک  یمادام  و  تسا « :  هدومرف  مالسا  ربمایپ  هب  دنوادخ  اریز  تسا ؛  لاحم  زین  نیا  دومرف :  ترضح 
(1)  « . دنک یمن  ناشباذع  ادخ  دننک ،  یم  رافغتسا  هک  مادام  زین  دنک و  یمن  باذع  ار 

یمن باذع  ار  نانآ  دننک  یم  رافغتسا  ناناملسم  هک  ینامز  ات  تسا و  مدرم  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ینامز  ات  بیترت  نیدب 
(2)  . دنک

نادـناخ تیناقح  ندرک  نامتک  يارب  تفـالخ  هاگتـسد  دـش  هتفگ  ًـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب 
رمع فالخ  نامز  رد  تشاد و  همادا  لاس  دص  ات  عنم  نیا  دندرک و  عونمم  ار  نآ  تباتک  ثیدح و  لقن  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و 

 . دش هتشادرب  زیزعلادبع  نب 

دراو ثیدـح و  لعج  هب  عورـش  نت ،  هس  نآ  تموکح  نداد  هولج  عورـشم  يارب  هثـالث ،  ياـفلخ  ِتفـالخ  ناوریپ  هک  دوب  ناـمز  نآ  رد  و 
 . دندومن تنس  لها  یثیدح  بتک  رد  نآ  نتخاس 

 : دینک هظحالم  ار  هثالث  يافلخ  تفالخ  تیعورشم  مدع  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  شیامرف  نونکا 

 : دیامرف یم  تسا  هیقشقش  هبطخ  هب  روهشم  هک  ناشدنمشزرا  هبطخ  زا  یشخب  رد  ترضح 

 . هیآ 33 لافنا ،  هروس  - 1
 . ص 80 83 ج 50 ،  راونالاراحب ،  ص 247 و 248 ؛  ج 2 ،  یسربط ،  جاجتحا  - 2
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 ، یمالـسا تموکح  هب  تبـسن  نم  هاگیاج  تسناد  یم  هک  یلاح  رد  درک  نت  رب  ار  تفالخ  هماج  رکبوبا ،  دنگوس !  ادخ  هب  دیـشاب !  هاگآ 
تسا و يراج  نم  راـسهوک  نماد  زا  مولع  لیـس  هک  تسناد  یم  وا  دـنک .  یم  تکرح  نآ  رود  هک  بایـسآ  هب  تسا  بایـسآ  روحم  نوچ 

نآ زا  هدومن  عمج  نماد  هدرک و  اهر  ار  تفـالخ  يادر  نم  سپ  درک .  زاورپ  دـنناوتن  نم  شزرا  يادـنلب  هب  اـه  هشیدـنا  زاورپ  رود  ناـغرم 
یکیرات از و  ناقفخ  طیحم  نیا  رد  ای  مزیخ  اپ  هب  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  اهنت  تسد  اب  اـیآ  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  مدرک و  يریگ  هراـنک 

راـگدرورپ تاـقالم  تماـیق و  اـت  ار  ناـمیااب  نادرم  و  ریپ ،  ار  ناـناوج  هدوسرف ،  ار  ناریپ  هک  مزاـس ؟  هشیپ  ربـص  دـندروآ ،  دوـجو  هب  هک 
رد راخ  ایوگ  هک  یلاح  رد  مدرک  ربص  سپ  مدید ،  رت  هنادنمدرخ  ار  يرابدرب  ربص و  تسرد ،  یبایزرا  زا  سپ  دراد !  یم  هگن  نیگهودـنا 

 . دنرب یم  تراغ  هب  ارم  یهلا ]  ثاریم [  هک  متسیرگن  یم  دوخ  ناگدید  اب  دوب و  نم  يولگ  رد  ناوختسا  مشچ و 

ارم درک . )  ناونع  یشعا  زا  يرعش  اب  ار  یلثم  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  درپس (.  باطخ  رسپ  هب  ار  تفالخ  تفر و  دوخ  هار  هب  یلوا  هکنیا  ات 
 ! دوب هناخ  رد  هدوسآ  تحار و  وا  مدرک و  راک  نازوس  يامرگ  رد  هزور  همه  نم  تسا ؟  یتهابش  هچ  نایح »  رباج « ،  ردارب  اب 

دقع هب  ار  تفالخ  گرم ،  ماگنه  رد  هنوگچ   (1)  ، دنریذپب ار  شرذع  تساوخ  یم  مدرم  زا  دوخ  تایح  رد  هک  رکبوبا  اتفگش ! 

همجرت متـسین (.  امـش  زا  رتهب  نم  اریز  دیراد ،  روذـعم  تفالخ  زا  دـینک و  اهر  ارم  مکریخب ،  تسلف  ینولیقأ  تفگ :  یم  اهراب  رکبوبا  - 1
 ( . ص 45 یتشد ،  دّمحم  هغالبلا ،  جهن 
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؟  دروآرد يرگید 

 . دندیدرگ دنم  هرهب  نآ  لصاح  زا  دندیشود و  تخس  تفالخ  رتش  زا  ود  ره 

یبلط شزوپ  هابتشا و  يریگ ،  تخـس  تنوشخ ،  زا  يا  هعومجم  هک  درپس  یـسک  تسد  هب  دروآرد و  یهار  هب  ار  تموکح  یلوا  ماجنارس 
رگا دوش و  یم  هراپ  ناویح  ینیب  ياه  هدرپ  دشک  مکحم  نانع  رگا  تسا ،  راوس  شکرـس  يرتش  رب  هک  تسا  یـسک  دـننام  رادـمامز  دوب . 

دندوب هدمآ  راتفرگ  یمهم  جنر  یتحاران و  رد  یمود ،  تموکح  رد  مدرم  دنگوس  ادخ  هب  دنک .  یم  طوقـس  هاگترپ  رد  دراذـگ ،  شدازآ 
هکنآ ات  متـشادن ،  ییابیکـش  زج  يا  هراچ  روآ ،  باذع  از و  تنحم  ینالوط  تدـم  نیا  رد  نم  دـندش و  اه  ضارتعا  اه و  ییورد  راچد  و 

 . دش يرپس  مه  رمع  راگزور 

رد نامز  مادـک  رد  اروش !  نیا  زا  ادـخ  رب  هانپ  مشاب ! !  یم  ناـنآ  گنـسمه  نم  تشادـنپ  هک  داد  رارق  یهورگ  رد  ار  تفـالخ  رمع  سپس 
فـص رد  و  دنرادنپ ؟  اهنآ  دـننامه  ارم  نونکا  مه  هک  موش ؟  ربارب  اروش  ياضعا  اب  زورما  ات  مدوب ،  دـیدرت  دروم  تفالخ  رد  ناشلوا  ربارب 

نم زا  هک  يا  هنیک  اب  اهنآ  زا  یکی  مدیدرگ .  گنهامه  نانآ  اب  مدمآ و  هاتوک  مه  زاب  راچان  دنهد ؟  رارق  اهنآ 
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 ] داد يرترب  تقیقح  رب  ار  شداماد  يرگید  و  دوب . ]  هرفن  شـش  ياروش  ءاضعا  زا  یکی  هک  صاقو  یبا  نب  دعـس  تفاترب [ ،  يور  تشاد 
دمآ دـیدپ  اروش  رد  یفالتخا  رگا  داد  روتـسد  رمع  اریز  تشاد ؛  اروش  رد  وت »  و  قح «  هک  نامثع  رهاوخ  رهوش  فوع ،  نب  نامحرلادـبع 
الول هک :  درک  فارتعا  اهراب  دوخ  تموکح  نارود  رد  رمع  تنـس ،  لها  ياملع  فارتعا  قبط  هکنیا  اب  تسا ،  نامثع  داماد  يأر  كـالم ، 

زا هک  ریبز  هحلط و  ناـشمان [ .  ندروآ  تسا  تـشز  هـک  رگید  رفن  ود  نآ  و  [ (1)  ( دـش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  رمع ( کـلهل  یلع 
 [ . دندروآ دوجو  هب  ار  لمج  گنج  دندیروش و  ماما  رب  یتسپ  تلاذر و 

نادرگرس ییوشتـسد  هناخزپشآ و  نیب  هراومه  هدرک ،  داب  يروخرپ  زا  شیولهپ  ود  دیـسر ،  تفالخ  هب  يروش ]  يأر  هب  یموس [  هکنآ  ات 
ناجب هب  هک  يا  هنـسرگ  رتش  نوچ  داد ،  داب  رب  دندروخ و  ار  لاملا  تیب  وا  هارمه  دنتـساخ و  اپب  هیما  ینب  زا  وا  يردپ  نادنواشیوخ  و  دوب ، 

ياه يزاب  فارسا  زا  هلحرم  کی  اهنت  دش .  هتشک  يرجه  لاس 35  رد  دیسر و  تفالخ  هب  يرجه  لاس 24  رد  نامثع  دتفیب [  يراهب  هایگ 
یلص ربمایپ  هک  یگرزب  نیمز  و  لاس ،  نآ  تاکز  ناوارف  ياهرتش  مهرد و  رازه  مکح  نب  ثراح  شداماد ،  هب  تسا :  ریز  حرش  هب  نامثع 

دوخ هفیاط  زا  هیما ،  نب  صاع  نب  دیعس  هب  دیشخب .  دوب  هدرک  ناناملسم  فقو  هلآ  هیلع و  هللا 

 . ص 97 ج 3 ،  ریدغلا ،  - 1
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ود یـس و  هحلط  هب  داد .  مهرد  رازه  تسیود  نایفـسوبا  هب  مهرد و  رازه  دـص  مکح ،  نب  ناورم  شرگید  داماد  هب  داد .  مهرد  رازه  دـص 
و مهرد ،  رازه  دصناپ  نویلیم و  یس  شدوخ  يارب  داد .  مهرد  رازه  دصتـشه  نویلیم و  هن  هاجنپ و  ریبز  هب  مهرد و  رازه  تسیود  نویلیم و 
دصناپ و نویلیم و  ود  شرهاوخ  رهوش  نامحرلادبع  هب  و  رانید ،  رازه  دصناپ  هیما  نب  یلعی  هب  تشاذـگ .  رانک  رانید  رازه  هاجنپ  دـصیس و 

(1)  [ . داد رانید  رازه  تصش 

(2)  . تخاس شدوبان  وا  یگراب  مکش  تخیگنارب و  ار  مدرم  وا  لامعا  دش و  زاب  وا  هتفاب  نامسیر  هک  درک  فارسا  ردقنآ  نامثع 

يوبن ثیداحا  فرط  کی  زا  اریز  دننک (،  ضارتعا  نیشتآ  هبطخ  نیا  رطاخ  هب  نانمؤمریما  هب  دنا  هتسناوتن  نوچ  تنس  لها  ءاملع  زا  یخرب 
نآ رگید  فرط  زا  دنربب و  لاؤس  ریز  دنناوتن  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدش  ثعاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماقم  نأش و  رد  ناوارف 

هتفگ دنا و  هدرب  لاؤس  ریز  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  هبطخ  باستنا  لصا  اراچان  اذل  دـنناد )  یم  مراهچ ! !  قحرب  هفیلخ  ار  ترـضح 
 ! ! تسا هغالبلا  جهن  فلؤم  یضردیس  هدش  هتخادرپ  هتخاس و  هبطخ  نیا  دنا : 

 : باوج

 . ص 286 ج 8 ،  ریدغلا ،  - 1
 . هبطخ 3 هغالبلا ،  جهن  - 2
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ًالماک گنسنارگ ،  هبطخ  نیا  تایبدا  قایس و  هک  دنک  یم  فارتعا  یتحار  هب  دشاب  هتشاد  ییانشآ  برع  تایبدا  هب  یکدنا  هک  سکره   . 1
جهن ياـه  هبطخ  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  یـضردیس  راـثآ  هعلاـطم  اـب  رگید  فرط  زا  دراد و  تهابـش  ناـنمؤمریما  رگید  ياـه  هبطخ  هب 
هبطخ نیا  مامت  هک  دنک  یم  فارتعا  فصنم ،  ناسنا  نادجو  نیاربانب  تسا ؛  یضردیس  راثآ  زا  رتانعمرپ  رخاف و  رت و  هنابیدا  رایسب  هغالبلا 
نوچ يداع  ناسنا  کی  نخـس  هن  تسا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نوچمه  یهلا  ناسنا  کی  نخـس  عیفر ،  هنابیدا و  رایـسب  ياه  هلمج  اـه و 

 . دنشاب بیدا  رایسب  دنچره  رگید  سکره  ای  یضردیس و 

نینمؤملاریما زا  دوخ  بتک  رد  ار  هبطخ  نیا  هعیش ،  ینـس و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  ددرگ ،  دلوتم  یـضردیس  هکنیا  زا  لبق  لاس  اه  هد   . 2
 : دوش یم  يا  هراشا  نآ  دروم  دنچ  هب  نونکا  دنا .  هدومن  لقن  هتسناد و  مالسلا  هیلع 

 . تسا هدرک  لقن  یضردیس  زا  لبق  لاس  دص  ابیرقت  ار  هیقشقش  هبطخ  دیرفلا »  دقع  باتک «  مراهچ  ءزج  رد  یسلدنا  هبردبع  نبا 

خیرات رد  يراعـشا  يو  تسا ،  هدـیزرو  یم  بصعت  نافع  نب  ناـمثع  هب  تبـسن  هتـشاد و  هیما  ینب  بهذـم  يافوتم 327 ق )  هبردـبع ( نبا 
هدربن ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مان  هتـشاد  هک  یبصعت  توادـع و  زا  هدرک و  دادـملق  مراهچ  هفیلخ  ار  هیواـعم  نآ  رد  هدورـس و  ءاـفلخ 

(1)  ! ! تسا

هیلع یلع  ماما  هب  ار  هیقشقش  هبطخ  باستنا  نکیلو  هتشاد ،  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سدقم  دوجو  هب  تبـسن  هک  یتوادع  همه  نآ  اب  يو 
 . تسا هدرکن  یفن  مالسلا 

 . ص 927 ینارهت ،  نیسح  ام ،  تالاؤس  - 1
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هقرفلا باتک «  رد  یفیطق  میهاربا  خیـش  لقن  هب  انب  يافوتم 303ق )  یئابج ( یلعوبا  باهولادبع ،  نب  دّمحم  تنس ،  لها  یلزتعم  دنمـشناد 
 . تسا هدومن  لقن  ار  قوف  هبطخ  هیجانلا » 

لقن ار  هیقشقش  هبطخ  رابخالا »  یناعم  باتک «  و  عیارشلا »  للع  باتک «  رد  یضردیس  زا  لبق  لاس  نیدنچ  يافوتم 318ق )  قودص ( خیش 
 . تسا هدومن 

زا ار  قوف  هبطخ  تاراغلا »  باـتک «  رد  یـضردیس  زا  لـبق  لاـس  تسیبودـص  دودـح  ياـفوتم 283 ق )  یفوک ( یفقث  دّـمحم  نب  میهاربا 
 . تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

 : دسیون یم  رت  مامت  هچره  تحارص  اب  هیقشقش  هبطخ  حرش  نایاپ  رد  هغالبلا ،  جهن  حرش  باتک  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

نب هّللادبع  دّـمحموبا  خیـش  دزن  ار  هیقـشقش  هبطخ  نیا  هک  تفگ  درک و  لقن  نم  يارب  لاس 603  رد  بیبش  نب  قدصم  ریخلاوبا  نم  داتـسا 
مالسلا هیلع  یلع  راتفگ  زا  هبطخ  نیا  هک  مناد  یم  نیقی  هب  نم  ادخ  هب  هن  تفگ :  داتسا  هک  اجنآ  ات  مدناوخ .  باّشخ  نبا  هب  فورعم  دمحا 

یم یضردیس  نانخس  زا  هتفگ  نیا  هک  دنیوگ  یم  مدرم  زا  يرایـسب  متفگ :  نم  يراد !  نآ  قدص  هب  نیقی  مه  وت  مناد  یم  هکنانچ  تسا ، 
هدید ار  یضردیس  ياه  هتشون  ام  اجک ... ! !  نارگید  یـضردیس و  اجک و  عیدب  بولـسا  مرگ و  سفن  نیا  هن !  تفگ :  باّشخ  نبا  دشاب ، 

نیا اب  هک  میناد  یم  میتسه و  انشآ  وا  ءاشنا  بولسا  یگدنسیون و  زرط  راتفگ و  شور  هب  میا و 
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 . درادن شزاس  هنوگ  چیه  هغالبلا  جهن  نانخس 

 : تفگ باّشخ  نبا  سپس 

ما هدید  يرآ  ما ،  هدید  تسا  هدش  فینـصت  یـضر  دیـس  تدالو  زا  شیپ  لاس  تسیود  هک  ییاه  باتک  رد  ار  هبطخ  نیا  نم  مسق  ادخ  هب 
تـسا بدا  لها  ءاملع و  زا  کیمادک  طخ  هب  هک  مناد  یم  مسانـش و  یم  ار  هبطخ  نآ  نم  تسا .  هدـش  هتـشون  اه  باتک  رد  هبطخ  نیا  هک 

 . دنا هتسیز  یم  یضردیس  ردپ  دلوت  زا  شیپ  هک 

 : دیوگ یم  همادا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

نامز رد  هک  دادغب  ياه  یلزتعم  ياوشیپ  یخلب  مساقلاوبا  خیـش  داتـسا  تافینـصت  رد  ار  هیقـشقش  هبطخ  نیا  زا  يدایز  ياه  تمـسق  زین  نم 
باتک رد  ار  نآ  زا  يدایز  ياه  تمسق  زین  و  ما ،  هدید  تسا  هتـسیز  یم  یـضردیس  دلوت  زا  شیپ  اه  تدم  یـسابع و  هّللاب  ردتقملا  هفیلخ 

هبق نبا  رفعجوبا  تسا .  فورعم  روهشم و  فاصنالا »  مان «  هب  هبق  نبا  باتک  ما .  هدید  تسا  هعیش  نادنمشناد  زا  یکی  هک  هبق  نبا  رفعجوبا 
(1)  . تسا هتشذگرد  دوب  هدماین  ایند  هب  یضردیس  زونه  هک  رصع  نآ  رد  دشاب و  یم  یخلب  مساقلا  یبا  خیش  نادرگاش  زا 

 . ص 69 ج 1 ،  یلزتعم ،  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش  - 1
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 : دیوگ یم  تسا  رصم  هاگشناد  داتسا  هک  یکز  دمحا  مان  هب  تنس  لها  ناگدنسیون  زا  یکی 

هدوب روهـشم  فورعم و  تسا  هدـش  تیاور  هک  قیرط  دـنچ  هب  یـضردیس  تدالو  زا  شیپ  هیقـشقش  هبطخ  هک  دـش  نشور  قباس  تانایب  زا 
(1)  . داد نآ  هب  یگتخاس  لعج و  تمهت  دیاب  یمن  دننادب و  فیعض  تنس [  لها  ار [  نآ  هک  درادن  اج  نیاربانب  تسا ، 

 . ص 928 ینارهت ،  نیسح  ام ،  تالاؤس  باتک  زا  لقن  هب  ص 35  بلاط ،  یبا  نب  یلع  - 1
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حاحص رد  هثالث  يافلخ  زا  یقیاقح  مجنپ : لصف 

هراشا

رد هک  ثیداحا  نآ  اب  و  هدومن ،  لقن  هثالث  يافلخ  ماـقم  نأـش و  رد  ار  یثیداـحا  حاحـص  ناـبحاص  هک  دـیدومن  هظحـالم  شیپ  لـصف  رد 
!! دنا هدرب  الاب  رایسب  ار  شیوخ  يافلخ  تسا  یلعج  ثیداحا  نآ  یمامت  نایعیش  ام  هاگدید 

نیا رانک  رد  دوخ ،  يافلخ  اـب  هطبار  رد  زین  ار  قیاـقح  زا  یخرب  تساوخ  یم  ادـخ  هک  اـجنآ  زا  حاحـص  ناـبحاص  لاـح ،  نیع  رد  رد  اـما 
! دنا هدومن  لقن  تاعوضوم 

(1)  : مینک یم  يرذگ  ثحابم ،  نیا  زا  یخرب  هب  نونکا 

رکبوبا اب  هطبار  رد 

 : دیوگ یم  يراخب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تنب  همطاف  تبـضغف  هقدص .  انکرت  ام  ثرون  لاق ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنإ  رکب :  وبأ  اهل  لاقف 
(2)  . تیفوت یّتح  هترجاهم  لزت  ملف  رکب  ابأ  ترجهف 

یم هئارا  لـماک  ار  دانـسا  نکیلو  میا ؛  هدرکن  رکذ  ار  نآ  یبرع  نتم  رثکا  راـصتخا ،  يارب  اـم  هک  دـنیامرفب  هجوت  مرتـحم  ناگدـنناوخ  - 1
 . دشاب قیقد  زین  بلاطم  همجرت  هک  میا  هدومن  یعس  نینچمه  دیامن ؛  هعجارم  یلصا  نتم  هب  دشاب  لیام  سک  ره  ات  مینک 

ام ثرونالو  یبنلا  لوق  باـب  ضئارفلا  باـتک  سمخلا و  ضرف  باـب  سمخلا ،  باـتک  ح 3093  ص 386 ،  ج 2 ،  يراخب ،  حیحـص  - 2
 . انکرت
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 . تفر ایند  زا  ات  تشاد  همادا  یتحاران  نیا  دش و  نادرگ  يور  كانبضغ و  رکبوبا  زا  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ... 

 : دیوگ یم  يراخب 

یبنلا دعب  تشاعو  تیّفوت  یّتح  همّلکت  ملف  هترجهف  کلذ  یف  رکب  یبأ  یلع  همطاف  تدـجوف  ًائیـش ،  اهنم  همطاف  یلإ  عفدـی  نأ  رکبوبأ  یبأف 
(1)  . اهیلع یّلصو  رکبابأ  اهب  نِذؤی  ملو  ًالیل  ِّیلَع  اهجوز  اهنفد  تیّفوت  امّلف  رهشأ .  هّتس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دادـن و رکبوبا  هب  يربخ  درک و  نفد  هنابـش  ار  وا  یلع  شرـسمه  تفر  ایند  زا  نوچ  دوب و  هدـنز  هام  شـش  دودـح  شردـپ  زا  دـعب  همطاـف 
 . دناوخ زامن  همطاف  ندب  رب  شدوخ 

 : لاؤس

!؟ دش نادرگ  يور  يو  زا  شتایح  نایاپ  ات  دومن و  بضغ  رکبوبا  رب  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص  ترضح  ارچ 

!؟ دادن رکبوبا  هب  يربخ  دومن و  نفد  هنابش  ار  شرسمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ارچ 

دوب هدرک  مالسلا  هیلع  یلع  مالسلااهیلع و  همطاف  اب  يا  هلماعم  هچ  تفالخ  هاگتسد  رگم 

 . ربیخ هوزغ  باب  يزاغملا ،  باتک  ح 4240  ص 142 ،  ج 3 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
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راوگرزب يوناب  نآ  بش  لد  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش و  نفد  بش  رد  هک  دومن  تیـصو  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک 
؟ درپس كاخ  هب  ار  مالسلااهیلع 

 : دنهدب ار  خساپ  نیا  سپ  تشادن ؛  یلکشم  افلخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنیوگ  یم  مادم  تنس  لها 

ود يوناب  نیفدت  عییشت و  مسارم  رد  ارچ  سپ  تسناد ،  یم  عورـشم  ار  تفالخ  هاگتـسد  تشادن و  یلکـشم  افلخ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا 
یفخم وا  ربق  ات  درپس  كاخ  هب  بش  یکیرات  لد  رد  ار  شا  یمارگ  رسمه  هرهطم  رکیپ  هکلب  درکن ؛  ربخ  ار  نانآ  اهنت  هن  مالسلااهیلع  ملاع 

؟ دنامب

ارم دـنک  كانبـضغ  ار  همطاف  هچنآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـماین  تنـس  لها  عباـنم  ریاـس  هتـس و  حاحـص  رد  رگم 
(1)  . دوش یم  كانبضغ  همطاف  بضغ  اب  دنوادخ  ثیدح :  نیا  ای  تسا و  هدومن  كانبضغ 

 . تسا هدروآ  بضغ  هب  ار  ادخ  مالسلااهیلع ،  همطاف  ندومن  كانبضغ  اب  رکبوبا  ثیداحا ،  نیاربانب 

 : لاؤس

؟ تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیشناج  تفالخ و  هتسیاش  دروآ  بضغ  هب  ار  ادخ  هک  سک  نآ  ایآ 

 : دیوگ یم  شحیحص  رد  يراخب 

ینیسح یـضترمدیس  موحرم  باتک  فلؤم  ات 156  ص 151  زا  ج 13  هتـسلا ،  حاحـصلا  نم  هسمخلا  لـئاضف  باـتک  هب  دوش  هعجارم  - 1
 . تسا هدروآ  هراب  نیا  رد  ار  تنس  لها  تایاور  زا  يدایز  دادعت  يدابآزوریف ، 
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لاق دـقو  سانلا  لتاقت  فیک  رکب ،  ابأ  اـی  رمع :  لاـق  برعلا ،  نم  رفک  نم  رفکو  رکبوبأ  فلختـساو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یّفُوت  اّـمل 
ّالإ هسفنو  هلام  یّنم  مصع  هّللا ،  الإ  هلإ  ال  لاق :  نمف  هّللا ،  الإ  هلإ  ال  اولوقی :  یتح  ساـنلا  لـتاقأ  نأ  ترمأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

 . هّللا یلع  هباسحو  هّقحب 

هّللا لوسر  یلإ  اهنوّدَُؤی  اوناک  اقانع  ینوعنم  ول  هّللاو  لاـملا ،  ّقح  هاـکزلا  ناـف  هاـکزلاو  هالـصلا  نیب  قّرف  نم  ّنلتاـقءَال  هّللاو  رکب :  وبأ  لاـق 
(2)(1)  . قحلا هنأ  تفرعف  لاتقلل ،  رکب  یبأ  ردص  هّللا  حرش  دق  نأ  تیأر  نأ  ّالإ  وه  ام  هّللاوف  رمع :  لاق  اهعنم .  یلع  مهتلتاقل 

رکبوبا هب  رمع  دش ،  دترم  رفاک و  تساوخ  یم  برع  زا  هکره  دیـسر و  تفالخ  هب  رکبوبا  تفر و  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو 
ات مگنجب  مدرم  اب  هک  متفای  تیرومأم  نم  تسا :  هدومرف  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  یهد  یم  نتشک  هب  ار  مدرم  هنوگچ  رکبوبا ! يا  تفگ : 

نیا رد  یقح  رگم  تسا  هتـشاد  هگن  ناما  رد  نم  زا  ار  شناج  شلام و  دیوگب ،  هّللا  ّالإ  هلإ  هکره ال  سپ  هّللا  الإ  هلإ  ال  دـنیوگب :  هک  یتقو 
 . تسادخ اب  شباسح  دوش و  عیاض  نایم 

زامن نیب  هک  ار  سکره  اباحم  نودب  مسق ،  ادخ  هب  تفگ :  رکبوبا 

 . ضئارفلا لوبق  یبأ  نم  لتق  باب  نیدترملا ،  هبانتسا  باتک  ح 6924 و 6925  ص 279 ،  ج 4 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
 . سانلا لاتقب  رمالا  باب  نامیالا ،  باتک  ملسم ،  حیحص  - 2
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ولو دندرک  یم  تخادرپ  ربمایپ  نامز  رد  هک  ار  یتاکز  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسا ؟ لام  قح  تاکز  اریز  مشک ؛  یم  دراذگب  قرف  تاکز  و 
يارب ار  رکبوبا  هنیـس  دـنوادخ  هک  دیـسر  مرظن  هب  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  رمع  درک ،  مهاوخ  رازراک  اـهنآ  اـب  دـنهدن ،  نم  هب  مک  رادـقم  هب 

 . تسوا اب  قح  هک  مدیمهف  تسا و  هدوشگ  ندیگنج 

مد زا  دادترا  هناهب  هب  ار  دـندوب  هّللا  الإ  هلإ  هب ال  لئاق  هک  یناناملـسم  زا  يرایـسب  هک  دوب  نیا  تفالخ  هاگتـسد  رکبوبا و  تامادـقا  زا  یکی 
 . دومن ماع  لتق  دنارذگ و  ریشمش 

!! دنزادرپب تفالخ  هاگتسد  هب  ار  ناشلام  تاکز  دندشن  رضاح  نانآ  هک  دوب  نیا  ماوقا  نآ  دادترا  لیلد 

ریـشمش مد  زا  ار  ماوقا  نآ  ناوت  مامت  اب  رکبوبا  رکـشل  هدنامرف  دیلو  نب  دلاخ  دش و  رداص  هفیلخ  بناج  زا  نانآ  دادـترا  مکح  تلع  نیا  هب 
 . دنارذگ

دندادن رکبوبا  هب  تاکز  تهج  نیا  زا  هکلب  دـنوش ؛ )  دـترم  ات  دـندوبن ( تاکز  لصا  رکنم  هورگ  نآ  رثکا  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  نئارق 
هورگ نآ  دادترا  هناهب  اب  شیوخ ،  تموکح  ياه  هیاپ  ماکحتسا  يارب  زین  رکبوبا  دنتسناد .  یمن  عورشم  ار  شتفالخ  هاگتسد  رکبوبا و  هک 

(1)  . دومن فذح  هنحص  زا  ار  شیوخ  نافلاخم  ، 

 : دییامرفب هجوت  هرابود  هدرک  لقن  يراخب  هک  رکبوبا  نخس  هب 

لـصف مینک ( یم  نایب  تنـس  لها  عبانم  هب  دانتـسا  اب  ار  دیلو  نب  دـلاخ  طسوت  هریون  نب  کلام  موق  ماع  لتق  ناتـساد  يدـعب  ثحابم  رد  - 1
 ( . دیلو نب  دلاخ  بقانم  رد  مشش ، 
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! درک مهاوخ  رازراک  اهنآ  اب  دنهدن  نم  هب  مک  رادقم  هب  ولو  دندرک ،  یم  تخادرپ  ربمایپ  نامز  رد  هک  ار  یتاکز  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  » 

» !؟ دناسر یم  ار  یبلطم  هچ  نخس  نیا 

 ، يرآ

نتخادرپن هک  اجنآ  زا  دوب و  دوخ  تموکح  هب  نداد  تیعورـشم  هکلب  دوبن ؛  تاکز  يروآ  عمج  شا  یلـصا  فده  رکبوبا  هک  دـناسر  یم 
شتموـکح هب  زین  مک  تخادرپ  ناـمه  اریز  داد ؛  روتـسد  مه  مک  تخادرپ  هب  وا  درب ،  یم  لاؤـس  ریز  ار  شتموـکح  تیعورـشم  تاـکز ، 

! داد یم  تیعورشم  گنر 

 : مینک یم  لاؤس  نونکا 

؟ دنارذگ ریشمش  مد  زا  ار  دندوب  هّللا  ّالإ  هلإ  هب ال  لئاق  هک  یناناملسم  یقح  هچ  هب  رکبوبا 

؟ درک رداص  ار  دندادن  تاکز  شتموکح  هب  هک  ار  یماوقا  نآ  دادترا  مکح  يزّوجم  هچ  اب  وا 

 ... . (1)  « اوُعَفْرَت اُونَمآ َال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  دیامرف « :  یم  تارجح  هکرابم  هروس  رد  دنوادخ 

يادص دـننک و  تیاعر  ار  بدا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  رد  هک  دـنک  یم  رما  ار  ناناملـسم  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
 : دنیامرف یم  همادا  رد  دنربن و  الاب  ار  شیوخ 

 . هیآ 2 تارجح ،  هروس  - 1
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(1)  . دنرادن لقع  نانآ  رثکا  دننز ،  یم  ادص  دنلب )  يادص  اب  شا ( هرجح  تشپ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یناسک  نآ 

(2)  . تسا هدوب  رمع  رکبوبا و  يارب  هیآ  لوزن  نأش  هک  دنک  یم  لقن  قوف  هیآ  لیذ  رد  شحیحص ،  رد  يراخب 

 : دیوگ یم  يراخب 

اب نامیدـنواشیوخ  تبارق و  هطـساو  هب  ام  يدومن و  دروخرب  هنادبتـسم  ام  اب  تفـالخ  رما  رد  وت  دومرف :  رکبوبا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور 
نامـشچ زا  کشا  تفگ ،  ار  نخـس  نیا  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  تسام .  قح  تفالخ  هک  میرواـب  نیا  رب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(3)  . دش يراج  رکبوبا 

 : دیوگ یم  زین  ملسم 

لوسر اب  نامیدـنواشیوخ  تبارق و  هطـساو  هب  ام  يدومن و  دروخرب  هنادبتـسم  ام  اب  تفـالخ  رما  رد  وت  دومرف :  رکبوبا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
(4)  . تسام نآ  زا  ادخ  لوسر  زا  دعب  تفالخ  قح  هک  میدقتعم  ادخ 

 . هیآ 4 تارجح ،  هروس  - 1
 . تارجح هروس  ریسفت  باتک  ح 4847 ،  ص 295 ،  ج 3 ،  يراخب ،  حیحص  - 2

 . ربیخ هوزغ  باب  يزاغملا ،  باتک  ح 4240 و 4241  ص 142 ،  ج 3 ،  يراخب ،  حیحص  - 3
 . هقدص وهف  انکرت  ام  ثرونال  یبنلا  لوق  باب  ص 154 ،  ج 5 ،  ملسم ،  حیحص  - 4
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؛  هتشادن تفالخ  هاگتسد  اب  یبوخ  هنایم  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دناسر  یم  حوضو  هب  ملسم ،  يراخب و  فارتعا  نیا 
نآ هک  دننک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ملسم  يراخب و  هک  هچنآ  هتبلا  تسا .  هتسناد  یم  عورشم  ریغ  دبتسم و  ار  نامکاح  نآ  هکلب 

 ، تسا هدومرف  حرطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  يدنواشیوخ  تبارق و  ار  ناشدوخ  تفالخ  تیناقح  لیلد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
نآ تبارق  هن  دوب  يو  لوسر  ادـخ و  بختنم  هک  تسناد  یم  قح  ار  دوخ  ظاحل  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  اریز  تسا ؛  تاـفیرحت  زا 

! دنناشوپ یم  ار  نآ  ملسم  يراخب و  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ترضح 

باطخ نب  رمع  اب  هطبار  رد 

تسا هتسناد  نئاخ  نکش و  نامیپ  راکهنگ و  وگغورد ،  ار  رمع  رکبوبا و  مالسلا ،  هیلع  یلع  هک  دنک  یم  لقن  ار  یثیدح  شباتک  رد  ملسم 
 : دییامرفب هجوت   ؛

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  دیوگ :  یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  سابع ( مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هب  رمع 
هب یثرا  دوخ  زا  دعب  ناربمایپ  هورگ  ام  تسا  هدومرف  ادخ  لوسر  تفگ  رکبوبا  متسه ...  ادخ  لوسر  نیشناج  نم  تفگ  رکبوبا  تفر ،  ایند 

دوب نیا  ناترظن  امش  دوش .  فرص  نیملسم  مومع  يارب  دیاب  تسا و  هقدص  میراذگ  یم  اج  هب  دوخ  زا  دعب  هچنآره  میراذگ ،  یمن  اج 
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نم متفگ :  نم  وا  گرم  زا  دعب  تفر ،  ایند  زا  رکبوبا  سپس  تسا . . .  نئاخ  نکش و  نامیپ  راکهنگ ،  وگغورد ،  شراتفگ  رد  رکبوبا  هک 
(1)  . دیتسناد یم  نئاخ  نکش و  نامیپ  راکهنگ ،  وگغورد ،  رکبوبا  دننام  مه  ارم  امش  متسه ،  رکبوبا  ادخ و  لوسر  نیشناج 

قح اب  مئاد  یلع  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میدومن  رکذ  ًالبق  هک  تنـس  لها  ددعتم  عبانم  قبط 
 . تسا یلع  اب  مئاد  زین  قح  تسا و 

هب زگره  دـشاب  قح  اب  مزالم  مئاد  هک  یـسک  اریز  تمهت ؛  هن  دوب  تقیقح  ود  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نخـس  نیاربانب ، 
 . تقیقح قح و  قیرط  رب  رگم  دیوگ  یمن  نخس  دنز و  یمن  تمهت  یسک 

دندرک تعیب  ریما  هفیلخ و  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  مخ  ریدـغ  رد  هک  یناسک  نیلوا  هک  میناوخ  یم  مهد  لصف  رد  نینچمه 
 . دندومن نامیپ  ضقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ود  نآ  نکیلو  دندوب ؛  رمع  رکبوبا و 

 : تسا رمع  ياه  تعدب  زا  حیوارت »  زامن «  هک  دنک  یم  فارتعا  هلئسم  نیا  هب  یثیدح  لقن  اب  شحیحص  رد  يراخب 

مینک عمج  ماما  کی  رب  ار  اهنیا  رگا  تفگ :  دنناوخ ،  یم  یبحتسم ]  زامن [  هدنکارپ  روط  هب  مدرم  دید  نوچ  دش و  دجسم  دراو  رمع  یبش 
دیزگرب و تماما  هب  ار  بعک  نب  ّیبُا  اذل  تسا .  رتهب 

 . ریسلاو داهجلا  باتک  ح 49 ،  باب 15 ،  ص 1378 و 1379 ،  ج 3 ،  ملسم ،  حیحص  - 1
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(1)  . تسا یبوخ  تعدب  نیا  تفگ :  دید  تعامج  هب  ار  نانآ  رگید  یبش  نوچ 

!! دنناوخ یم  تعامج  تروص  هب  ناضمر  رد  باطخ  نب  رمع  شرافس  ربانب  ار  نآ  تنس  لها  هک  تسا  يزامن  حیوارت ،  زامن 

 ، دـهد ماجنا  ای  دـنک و  شرافـس  ار  راک  نیا  یـسک  رگا  دروآ و  ياج  هب  تعامج  هب  ناوت  یمن  ار  تعامج  زامن  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
زاـمن دوش و  هدـناوخ  تعاـمج  تروص  هب  یبحتـسم  ياـهزامن  هک  دـنا  هدومرف  عنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  تسا ؛  تعدـب 

!! دوش هدناوخ  تعامج  هب  هک  دسر  هچ  رگید  درادن ،  یتیعورشم  چیه  حیوارت  بحتسم 

تبـسن نید  هب  دنک و  نید  دراو  دـنا  هدومرفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  هک  ار  يرگید  روما  ای  تدابع و  درادـن  قح  سک  چـیه 
يزیچ دنیامرف  یم  نایب  نید  ماکحا  ای  تادابع و  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  هچنآ  و  تسا .  مارح  تعدـب و  راک  نیا  اریز  دـهد ؛ 

اریز تسا ؛  ناراوگرزب  نآ  فیاظو  هزوح  رد  طقف  راک  نیا  تسین و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنوادخ و  نخس  ندومن  طسب  حرش و  زج 
 . تسا یهلا  ملع  ناشملع ،  مه  دنموصعم و  مه  نانآ 

 : تسا هدمآ  دواد  یبا  ننس  ملسم و  حیحص  رد 

هک دید  رمع  نوچ  دمآ و  یم  باسح  هب  قالط  کی  سلجم ،  کی  رد  قالط  هس  رکبوبا  تفالخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد 

 . ناضمر ماق  نم  لضف  باب  موصلا  باتک  ح 2010 ،  ص 61 ،  ج 2 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
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(2)(1)  . دشاب قالط  هس  نامه  سلجم  کی  رد  قالط  هس  هک  داد  هزاجا  ینعی  درک ،  ءاضما  ار  نآ  دنراد  لیجعت  رما  نیا  رد  مدرم 

شننـس رد  یئاسن  هک  زین  ثیدح  نیا  هب  نونکا  تسا .  هدش  در  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هقف  رد  هک  تسا  یتعدب  نیا  و 
 : دییامرفب هجوت  دروآ  یم 

هاگنآ تساخرب .  مشخ  اب  ترـضح  درک .  هقالط  هس  سلجم  کـی  رد  ار  شنز  يدرم  هک  دـنداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب 
ار وا  ایآ  تفگ :  تساخرب و  يدرم  هک  اجنآ  ات  متـسه ؟ امـش  نایم  رد  نم  زونه  هک  یلاح  رد  دوش ،  یم  يزاب  ادـخ  باتک  اب  اـیآ  دومرف : 

؟(3) مشکن

 : دننک یم  لقن  هجام  نبا  يراخب و 

نوچ مدش و  لئاح  اهنآ  نیب  نم  دز .  ار  شنز  تفر  تساخرب و  دش  بش  لد  نوچ  مدوب .  رمع  نامهیم  یبش  دیوگ :  یم  سیق  نب  ثعـشا 
 : شاب هتشاد  دای  هب  مدینش  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  يزیچ  ثعشا ! يا  تفگ :  تشگرب  شباوختخر  هب 

 . دز ار  شنز  ارچ  هک  دوش  یمن  هدیسرپ  درم  زا   . 1

 . ح 15 17 ثالثلا ،  قالط  باب  قالطلا ،  باتک  ص 1099 ،  ج 3 ،  ملسم ،  حیحص  - 1
 . ح 2199 و 2200 ثالثلا ،  تاقیلطتلا  دعب  هعجارملا  خسن  باب  قالطلا ،  باتک  ص 261 ،  ج 2 ،  دواد ،  یبا  ننس  - 2

 . ح 3401 باب 6 ،  قالطلا ،  باتک  ص 142 ،  ج 6 ،  یئاسن ،  ننس  - 3
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 . یشاب هدناوخ  ار  رتو  زامن  هکنآ  رگم  باوخن   . 2

(2)(1)! مدرک شومارف  ار  یموس  و   . 3

 : دیوگ یم  شننس  رد  دواد  یبا 

دومن شراسگنـس  هب  مکح  رمع  هجیتن  رد  درک .  تروشم  هنیمز  نیا  رد  يا  هدع  اب  وا  دندروآ .  رمع  دزن  دوب  هداد  انز  هک  ار  يا  هناوید  نز 
روتسد رمع  هداد و  انز  هک  تسا  يا  هناوید  دنتفگ  تسیچ ؟ نز  نیا  نایرج  دیسرپ :  تشذگ .  نز  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  . 

زا فیلکت  ملق  هک  یناد  یمن  رگم  تفگ :  رمع  هب  باطخ  دش و  رـضاح  دوخ  سپـس  دینک .  اهر  ار  وا  دومرف :  تسا .  هداد  شراسگنـس  هب 
 : تسا هدش  هتشادرب  هتسد  هس 

 . ددرگ لقاع  ات  كدوک  زا   . 3 ؛  دوش رادیب  ات  هدیباوخ  زا   . 2 ؛  دبای دوبهب  ات  هناوید  زا   . 1

 ، يرآ تفگ :  رمع 

؟ دوش راسگنس  دیاب  نز  نیا  ارچ  سپ  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع 

(3)  . درک ریبکت  نتفگ  هب  عورش  رمع  دندرک و  اهر  ار  وا  دینک .  اهر  ار  وا  تسین ،  يروط  تفگ :  رمع 

 « . ٍمْوَق ْنِم  ٌموَق  ْرَخْسَی  اُونَمآ َال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  یلاعت « :  هّللا  لوق  باب  بدالا ،  باتک  ص 18 ،  ج 8 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ح 1983 و 1986 ص 639 ،  ج 1 ،  هجام ،  نبا  ننس  - 2

 . ات 4403 ح 4399  ّدح ،  بیصی ،  وأ  قرسی  نونجملا  یف  باب  دودحلا ،  باتک  ص 84 ،  ج 5 ،  دواد ،  یبا  ننس  - 3
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دروم صخـش  هک  تسا  نیا  يرـشب ،  نیناوق  همه  بهاذـم و  نایدا و  همه  رظن  زا  ملاع و  يالقع  همه  دزن  فیلکت ،  هماـع  طیارـش  زا  یکی 
دـش بکترم  مه  یمرج  رگا  هکلب  دنناد ؛  یمن  نوناق  لومـشم  ار  هناوید  اهنت  هن  ینوناق  چیه  رد  اذل  دـشاب و  لقاع  دـیاب  فَّلکم )  فیلکت (

 . تسناد یمن  ار  یگداس  نیا  هب  هلئسم  مود  هفیلخ  اما  تسا .  هدشن  هتفرگ  رظن  رد  شیارب  يرفیک 

 : دیوگ یم  شحیحص  رد  ملسم 

 ( دوب اجنآ  هک  رامع ( ناوخن ! زامن  تفگ :  رمع  منک ؟ هچ  زامن  يارب  متفاین ،  بآ  مدش و  بنج  نم  تفگ :  دـمآ و  رمع  دزن  يدرم  يزور 
زاـمن وت  میتفاـین .  بآ  میدـش و  بنج  ود  ره  میدوب و  ییاـج  رد  وـت  نم و  هک  ار  يزور  يروآ  یمن  داـی  هب  اـیآ  نینمؤـملاریما ! اـی  تفگ : 

هک دوب  یفاک  دومرف :  ترـضح  میتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  نوچ  مدـناوخ و  زامن  مدـیطلغ و  كاـخ  رد  نم  يدـناوخن و 
هب یهاوخب  رگا  تفگ :  رامع  رامع ! يا  سرتب  ادـخ  زا  تفگ :  رمع  یـشکب .  اه  تسد  تروص و  هب  ار  نآ  ینز و  كاـخ  هب  ار  اـه  تسد 

(2)(1)  . میوگ یمن  یسک 

 . ح 112 باب 28 ،  ضیحلا ،  باتک  ص 280 ،  ج 1 ،  ملسم ،  حیحص  - 1
 . ح 311 باب 196 ،  هراهطلا ،  باتک  ص 196 ،  ج 1 ،  یئاسن ،  ننس  - 2
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باطخ نب  رمع  اما  دـنک ؛  یم  ممیت  هب  رما  عقاوم  هنوگنیا  رد   (1) میرک نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد  باطخ  نب  رمع  نخس 
!! دناد یمن  ار  ادخ  مکح  نیا 

 : دنک یم  لقن  شننس  رد  دواد  یبا 

وا يارب  ادـخ  لوـسر  هکلب  تسین ؛  نینچ  تفگ :  وا  هب  نایفـس  نب  كاحـض  هکنآ  اـت  درب  یمن  ثرا  شرهوـش  هید  زا  نز  تـفگ ... :  رمع 
(2)  . تشگرب یلبق  روتسد  زا  رمع  هاگنآ  تسا .  هداد  رارق  هید  زا  یمهس 

 : دیامرف یم  مود  هفیلخ  اب  هطبار  رد  هیقشقش »  هبطخ  هب  روهشم  هغالبلا «  جهن  هبطخ 3  زا  یشخب  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

یبلط شزوپ  هابتشا و  يریگتخس ،  تنوشخ ،  زا  يا  هعومجم  هک  درپس  یسک  تسد  هب  دروآرد و  یهار  هب  ار  تموکح  یلوا  ماجنارـس  ... 
رگا و  دوش ،  یم  هراپ  ناویح  ینیب  ياه  هدرپ  دشک ،  مکحم  نانع  رگا  تسا ،  راوس  شکرس  يرتش  رب  هک  تسا  یسک  دننام  رادمامز  دوب . 

یتحاران رد  یمود ،  تموکح  رد  مدرم  ادخ ! هب  دنگوس  دنک .  یم  طوقس  هاگترپ  رد  دراذگ  شدازآ 

 . هیآ 6 هدئام ،  هروس  - 1
 . ح 2919 ضئارفلا ،  باتک  رخآ  ص 424 ،  ج 3 ،  دواد ،  یبا  ننس  - 2
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هراچ روآ ،  باذع  از و  تنحم  ینالوط  تدم  نیا  رد  نم  دـندش و  اه  ضارتعا  اه و  ییورود  راچد  دـندوب و  هدـمآ  راتفرگ  یمهم  جـنر  و 
 . . . دش يرپس  مه  رمع  راگزور  هکنآ  ات  متشادن ،  ییابیکش  زج  يا 

 : دیونشب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  انالوم  ملع  زا  اما  تسناد ؛  یمن  ار  يا  هداس  هلئسم  کی  رمع 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ  یم  يذمرت 

(1)  . اهباب ّیلع  همکحلاراد و  انأ 

 . تسا نآ  هزاورد  یلع  مشناد و  تمکح و  يارس  نم 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  تنس  لها 

(2)  . بلاط یبا  نب  ّیلع  يدعب  نم  یتما  ملعأ 

 : دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  يزودنق  یفنح  نامیلس  خیش 

 . نیلسرملاو ءایبنألا  مولع  ثراو  ینإف  بویغلا ،  رارسأ  نع  ینولس 

 . ح 3723 يذمرت ،  ننس  - 1
 . . . ص 264 و ج 1 ،  هدوملا ،  عیبانی  ح 32977 ؛  لامعلازنک ،  - 2
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(2)(1)  . مناربمایپ مولع  ثراو  نم  هک  دیسرپب  بیغ  ملاع  رارسا  زا  نم  زا 

 : دنا هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  تنس  لها 

 . باب فلأ  باب  لک  یل  حتف  باب  فلا  ینملع 

(4)(3)  . تشگ یم  هدوشگ  رگید  ملع  باب  رازه  باب  ره  زا  هک  تخومآ  ار  ملع  باب  رازه  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 : دندومرف یم  دندز و  یم  ناشکرابم  هنیس  هب  تسد  اهراب  نانمؤمریما 

؛  اّمج املعل  انهه  نإ 

(5)  . تسا هدش  عمج  ملع  مامت  هنیس  نیا  رد 

 : دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  زین  و 

ءامسلا قرطب  انألف  ینودقفت ،  نأ  لبق  ینولس  سانلا ! اهّیأ 

 . ص 217 باب 14 ،  ج 1 ،  هدوملا ،  عیبانی  - 1
 . ص 620 ج 7 ،  قحلا ،  قاقحا  حرش  - 2

 . ص 385 ج 42 ،  رکاسع ،  نبا  قشمد ،  خیرات  - 3
 . . . ص 359 و ج 7 ،  ریثک ،  نبا  هیاهنلاو ،  هیادبلا  - 4

 . هبطخ 157 هغالبلا ،  جهن  - 5
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 . ضرالا قرطب  یّنم  ملعأ 

(1)  . مسانش یم  نیمز  ياه  هار  زا  رتهب  ار  اه  نامسآ  ياه  هار  نم  هک  دیسرپب  نم  زا  متسه  ناتنایم  رد  ات  مدرم ! يا 

 : دیونشب دنا  هدروآ  شیوخ  بتک  رد  تنس  لها  هک  زین  ار  نیا 

دح ار  وا  دـیامن  رهم  رتشیب  مهرد  دـصراهچ  زا  دـنک و  يور  هدایز  نز  هیرهم  رب  هکره  تفگ :  دـناوخ ،  یم  هبطخ  باطخ  نب  رمع  يزور 
! منک یم  لاملا  تیب  لخاد  دشاب  نوزفا  مهرد  دصراهچ  ار  هچنآ  منز و  یم 

؟ یلاعت كرابت و  دنوادخ  مالک  ای  تسا  لوبق  هب  رتهب )  یلوا ( وت  مالک  رمع ! يا  تفگ :  تساخرب و  ینزریپ 

لام رگا   (2)  « ًاْئیَـش ُْهنِم  اوُذُخْأَت  َالَف  ًاراَطِنق  َّنُهاَدْحِإ  ُْمْتیَتآَو  دیامرف « :  یم  نآرق  رد  یلاعت  قح  تفگ :  نزریپ  دـنوادخ ! مالک  تفگ :  رمع 
زا امش  همه  لاجحلا ؛  یف  تارّدخملا  یتح  رمع  نم  هقفأ  مکّلک  تفگ :  رمع  دیریگ .  زاب  وا  زا  ار  يزیچ  دیابن  دیدرک  نز  رهم  ار  يرایـسب 

 . هدرپ تشپ  ياه  نزرپپ  یتح  دیتسه ،  رتدنمشناد  رمع 

 . هبطخ 189 هغالبلا ،  جهن  - 1
 . هیآ 30 ءاسن ،  هروس  - 2
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 : دنا هدومن  لقن  ار  قوف  نخس  هک  تنس  لها  عبانم  زا  یخرب 

 . ص 129 يزوج ،  نب  طبس  باطخ ،  نب  رمع  هریس 

 . ص 467 ج 1 ،  ریثک ،  نبا  ریسفت 

 . ص 357 ج 1 ،  فاشک ،  ریسفت 

 . ص 257 ج 3 ،  دادغب ،  خیرات 

 . ص 284 ج 4 ،  یمثیه ،  دئاوزلا ،  عمجم 

 . ص 133 ج 2 ،  یطویس ،  روثنملاردلا ، 

 . . . ص 8 و ج 2 ،  يوانم ،  ریدقلا ،  حتف 

 : مینک یم  لاؤس  تنس  لها  زا  نونکا 

هک سک  نآ  ای  دناد و  یمن  مه  ار  يا  هداس  هلئسم  کی  هک  یسک  نآ  ایآ  تسا ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیـشناج  راوازـس  یـسک  هچ 
!؟ دسانش یم  نیمز  ياه  هار  زا  رتهب  ار  اه  نامسآ  ياه  هار 

نامثع هرابرد 

 : دنک یم  لقن  يراخب 

دیدرگ حرطم  دوعـسم  نب  هّللادبع  دزن  رد  نایرج  نیا  دروآ .  ياج  هب  تعکر  راهچ  زامن  ینم  رد  نامثع  دیوگ :  یم  دیزی  نب  نمحرلادـبع 
اب نم  َنوُعِجاَر »  ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تفگ «  و 
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نیا زا  نم  بیـصن  مه  ًالعف  شاک  مدروآ و  ياج  هب  تعکر  ود  زین  رمع  رکبوبا و  اـب  مدروآ و  ياـج  هب  تعکر  ود  ار  زاـمن  ینم  رد  ربماـیپ 
(2)(1)  . داد ناشرییغت  نافیرحت  تسد  هک  دوب  تعکر  ود  نامه  تعکر  راهچ 

 : دیوگ یم  يراخب 

عتمت هرمع و  نیب  ندرک  عمج  زا  درک و  یم  یهن  جـح  هعتم  زا  نامثع  هک  یلاـح  رد  مدـید  ار  ناـمثع  یلع و  دـیوگ :  یم  مکح  نب  ناورم 
هب ار  ربمایپ  تنـس  نم  دومرف :  تفگ و  هیبلت  جح  ود  ره  يارب  نامثع  راک  اب  تفلاخم  ناونع  هب  هنحـص  نیا  هدهاشم  اب  یلع  درک .  یم  یهن 

(3)  . مراذگ یمن  رانک  سک  چیه  فرح  رطاخ 

 . ینمب هالصلا  باب  ریصقت  باوبا  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ح 695 ینم ،  هالصلا  رصق  باب  نیرفاسملا ،  هالصلا  باتک  ملسم ،  حیحص  - 2

 . يده هعم  نکی  مل  نمل  جحلا  خسفو  جلاب  دارفالاو  نارقالاو  عتمتلا  باب  جحلا ،  باتک  ص 153 ،  ج 3 ،  يراخب ،  حیحص  - 3
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حاحص رد  هباحص  زا  یخرب  بقانم  مشش : لصف 

هراشا

یم يا  هدیزگرب  حـلاص و  هتـسیاش و  ياه  ناسنا  لداع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  عیمج  هک  دـنرواب  نیا  رب  تنـس  لها 
همجه دروم  تدش  هب  دنریذپ ،  یمن  ار  هباحـص  زا  يرایـسب  تلادـع  هک  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ناوریپ  نانآ  دنـشاب . 

 . دنهد یم  رارق  شدوخ 

؛  دندوبن يا  هتـسیاش  حلاص و  ياه  ناسنا  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رب  رود و  هک  یناسک  زا  يرایـسب  هک  دـندقتعم  نایعیش 
هداد رارق  شیوخ  تمذم  شنزرس و  دروم  تدش  هب  ار  هباحـص  زا  يدادعت  تایآ ،  زا  يرایـسب  رد  شدیواج  مالک  رد  لاعتم  دنوادخ  اریز 

 . تسا

 : دنیوگ یم  دندقتعم  دوجو  مامت  اب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  لصفالب  تیالو  تفالخ و  هک  نایعیش  نینچمه 

دکؤم تاشرافـس  دوجو  اب  دنتفرگ و  هدـیدان  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ملـسم  قح  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  هک  دـندوب  هباحـص  نیمه 
دندناشن و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياج  رب  ار  يرگید  رـسدوخ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تفالخ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

 . دنتخاس لزلزتم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نید  ياه  هیاپ  ناشراک  نیا  اب  دندومنن و  تیامح  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

تیامح زا  تسد  يا  هظحل  دندنام و  یقاب  دوخ  قاثیم  تعیب و  رب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  صلخم  باحـصا  زا  رفن  دنچ  زج  هب 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تداهش  زا  دعب  دنتسناوتن  دندوب  كدنا  رایسب  نوچ  نانآ  اما  دنتشادنرب ؛  ناشیا  ملسم  قح  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما 

 . دنریگب ار  تما  فارحنا  عاجترا و  يولج  هلآ  هیلع و 
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اب دنداتسیا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  هباحص ،  زا  يرایسب  کش  نودب 
هدومرف یلع و  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دوب :  هدومرف  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنتساخرب ،  همـصاخم  گنج و  هب  وا 

(1)  . دنوش یمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  زگره  تسا و  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  دوب :  هدومرف  دنناقفانم و  یلع  نانمشد  دوب : 

درک یناسک  نآ  تلادع  هب  مکح  ناوت  یم  هنوگچ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تانایب  نیا  اب  نیاربانب 
 ! ! دنتساخرب هلتاقم  همصاخم و  هب  دنداتسیا و  ینامسآ  ینارون و  هرهچ  نیا  لباقم  رد  هک 

(2)  . دنریذپ یمن  ار  هباحص  همه  تلادع  زگره  نایعیش  نیاربانب 

 : دنک یم  یفرعم  هتسد  هس  ار  هباحص  زین  میرک  نآرق  و 

تمایق رد  ار  ماقمالاو  نازیزع  نیا  تعافـش  دنوادخ  هّللاءاش  نا  هک  هلآ ( هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يافو  اب  زیزع و  صلخم و  نارای   . 1
 ( . دنادرگب ام  بیصن 

ادخ لوسر  نخس  دراوم ،  زا  يرایـسب  رد  دندومن و  یم  یهاتوک  تلفغ و  داهج  رما  رد  هک  نامیا ،  تسـس  هدارا و  تسـس  ياه  ناسنا   . 2
 . دندرزآ یم  ار  ترضح  نآ  دنداد و  یمن  شوگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ناج ظـفح  يارب  دنتـشادن و  تماـیق  زور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  يداـقتعا  چـیه  هک  بلط ،  تصرف  رـصانع  ناـقفانم و   . 3
 . دندش نیملسم  فوفص  دراو  دندومن و  یناملسم  ياعدا  غورد  هب  یبصنم  ای  عاتم  هب  ندیسر  ای  شیوخ و 

عاضوا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  هک  دندوب  ریخا  هورگ  ود  نیمه  و 

 . دروآ میهاوخ  ًالصفم  ار  كرادم  - 1
 . دومن میهاوخ  ثحب  لصفم  مفه ،  لصف  رد  دندقتعم  تنس  لها  هک  نانآ  داهتجا  تلادع و  هباحص و  اب  هطبار  رد  - 2
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 ! دبای ققحت  دوب  مه  نآ  نیرت  گرزب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوزرآ  نیرخآ  دنتشاذگن  دنتخاس و  نوگرگد  ار 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  هک  تسا  يا  هباحـص  نامه  بقانم  نأش و  رد  يددعتم  ثیداحا  تنـس ،  لها  هتـس  حاحـص  رد 
نادناخ نانمشد  تسا و  یلعج  ثیداحا  نیا  مامت  هک  دندقتعم  نایعیـش  دندومن ! !  همـصاخم  دنداتـسیا و  وا  هفیلخ  یـصو و  ربارب  رد  هلآ ، 

 : دندومن تنس  لها  بتک  دراو  هدومن و  لعج  ار  ثیداحا  نیا  روظنم  ود  هب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و 

 . هثالث يافلخ  تفالخ  هب  ندیشخب  تیعورشم   . 1

 . مالسلا مهیلع  وا  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  نینزان  دوجو  اب  لباقت  رد  هباحص  درکلمع  رب  نتشاذگ  هحص   . 2

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اهراب  هک  دنا  هدومن  لقن  دوخ  بتک  رد  هکنیا  زا  لفاغ  اما 

 . ٍِّیلَع َعَم  ُّقَْحلاَو  ِّقَْحلا  َعَم  ٌِّیلَع 

 . تسا یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع 

 . ص 235 هعرجلا ،  موی  یف  ج 7 ،  یمثیه ،  رجح  نبا  دئاوزلا ،  عمجم 

 . ص 35 یفاکسا ،  هنزاوملاو ،  رایعملا 

 . ص 322 ج 14 ،  بوقعی ،  نب  فسوی  دادغب ،  خیرات 

 . ص 30 ج5 ،  يدنه ،  یقتم  لامعلازنک ، 

 . ص 449 ج 42 ،  قشمد ،  خیرات 

 . ص 113 نماث ،  لصف  هیودرم ،  نبا  بقانم 

 ... ص 173 و باب 9 ،  ج 1 ،  هدوملا ،  عیبانی 
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 ! ! لیاضف بقانم و  ياراد  هن  تسا  لطاب  وا  دتسیاب ،  قح  ربارب  رد  سکره  نیاربانب 

 ، يرآ

نید نوتس  نامیا و  روحم  قح و  روحم  وا  اریز  تسا ؛  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سدقم  دوجو  قح ،  لها  يارب  صاخـشا  تیناقح  كالم 
هدومن لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هعیش  ینس و  ثیدح  اه  هد  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  نیا  تسا و 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  يذمرت  لاثم ،  ناونع  هب  دنا ، 

(1)  . راد ُثیح  هعم  ّقَحلا  ِرِدَا  ّمهّللا  ایلع ؛  هّللا ُ  َمِحَر 

 . دشاب هک  اجره  هدب  رارق  یلع  لوح  هشیمه  ار  قح  اهلاراب  دهدب .  رارق  یلع  لومشم  ار  دوخ  تمحر  دنوادخ 

 : دومرف یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنک :  یم  لقن  ار  تیاور  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  ثیداحا  روسناس  همه  نآ  اب  يراخب  و 

(2)  . کنم انأ  یّنم و  تنأ 

 . ح 3714 بلاط ،  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . باب لوا  ثیدح  مالسلا ،  هیلع  یلع  بقانم  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 2
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 . مأوت زا  نم  ینم و  زا  وت  یلع !  ای 

لآ  61 هلهابم ( هیآ  رد  هک  هنوگنامه  تسا ؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوجو  نامه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سدقم  دوجو  يرآ ، 
هک هنوگنامه  نیاربانب  دنک ؛  یم  یفرعم  هلآ »  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سْفَن  ار «  ترـضح  نآ  سدقم  دوجو  لاعتم  دنوادخ  نارمع ) 

نامیا قح و  روحم  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  دوجو  دشاب  یم  قح  روحم  ساسا و  لصا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نینزان  دوجو 
 . تسا

لوسر یباحـص  ناونع  هک  صاخـشا  نآ  يارب  هدش و  دیجمت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانمـشد  زا  هک  یثیداحا  مامت  کش ،  نودـب  سپ 
 ! تسا یگتخاس  تسا  هدش  لئاق  الاو  لئاضف  دنشک  یم  كدی  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

 : دینک هظحالم  حاحص  رد  ار  ثیداحا  نیا  زا  یخرب  نونکا 

 : دنک یم  لقن  باطخ  نب  رمع  دنزرف  رمع  نب  هّللادبع  بقانم  باب  رد  يراخب 

 : دومرف وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1)  . ًالیلق ّالإ  لیللا  نم  مانیال  هّللادبع  ناکف  ٌملاس :  لاق  لیللاب ،  یّلصی  ناک  ول  هّللادبع ،  لجّرلا  معن 

زامن بش  رد  رگا  رمع ،  نب  هّللادبع  تسا  یبوخ  يدرم  هچ 

 . ح 3739 رمع ،  نب  هّللادبع  بقانم  باب  یبنلا ،  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
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 [ . دیوگ یم  همادا  رد  يراخب  اریز  دناوخ ! !  یم  هک  دناوخب [ 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن   ] تخادرپ یم  زاین  زار و  هب  ار  بش  هیقب  و  یکدنا [  رگم  دیباوخ  یمن  بش  رد  هّللادبع  دیوگ :  یم  ملاس 
(1)  . حلاص ٌلجر  هّللادبع  ّنإ  دومرف :  هلآ  هیلع و 

(2)  . تسا هدمآ  قوف  ثیدح  زین  ملسم  حیحص  رد  تسا .  حلاص  يدرم  هّللادبع  انامه 

 : دومرف هصفح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک  هدمآ  يذمرت  ننس  رد 

(3)  . ٌحلاص ٌلجر  كاخأ  ّنإ 

 ! تسا حلاص  يدرم  وت  ردارب  هصفح !  يا 

دیاب حلاص !  راد و  هدـنز  بش  درم  نیرترب  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناسل  زا  حاحـص  رد  هک  درف  نیا  تیـصخش  هرابرد  اما 
نآ هدروخ  مسق  نانمـشد  نیب  رد  مالـسلا ،  هیلع  نانمؤمریما  سدـقم  دوجو  هب  تبـسن  یـصخش  نیا  ياـه  توادـع  اـه و  هنیک  هک  مییوگب 

 ! ! تسا ریظن  مک  ترضح 

نیمه اما  تسناد ؛  عورشم  ار  نانآ  تموکح  دمآ و  رانک  یتحار  هب  هثالث  يافلخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تداهش  زا  دعب  هک  وا 
هیلع نینمؤملاریما  اب  هک  دوب  يدودعم  دارفا  ءزج  داتسیا و  ترضح  نآ  لباقم  رد  ناوت  مامت  اب  دیسر ،  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  تبون  هک 

ترضح وا  درکن .  تعیب  مالسلا 

 . ح 3740 و 3741 رمع ،  نب  هّللادبع  بقانم  باب  یبنلا ،  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ح 2478 و 2479 ملسم ،  حیحص  - 2

 . ح 3825 رمع ،  نب  هّللادبع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 3
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تموکح هیلع  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نافلاخم  هک  نیفص ،  لمج و  نینوخ  گنج  ود  رد  تسناد و  یمن  قحرب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
 . دوب نادسفم  نایشروش و  یماح  دندرک  اپب  يو  ناینبون 

جاجح ياپ  اب  فسوی  نب  جاجح  مان  هب  ناورم  نب  کلملادـبع  زیرنوخ  كافـس و  هدـنامرف  سرت  زا  دوخ  ناج  ظفح  يارب  رمع  نب  هّللادـبع 
) ناورم نب  کلملادـبع  ناورم و  دـیزی و  اب  هیواعم  گرم  زا  دـعب  رمع  نب  هّللادـبع  درک ! !  تعیب  ناورم  نب  کلملادـبع  يارب  فسوی ،  نب 

رکـشل هدـنامرف  فسوی  نب  جاجح  هک  هاـگنآ  دـید و  یم  ماـقم  نیا  راوازـس  ار  شدوخ  اریز  درکن ؛  تعیب  هیواـعم )  زا  دـعب  يوما  ياـفلخ 
؛  تخیرگ سرت  زا  هّللادبع  دیشک ،  راد  هب  داد و  تسکـش  ار  يو  دومن و  هلمح  هکم  هب  ریبز  نب  هّللادبع  اب  دربن  يارب  ناورم  نب  کلملادبع 

تفالخ يارب  جاجح  اب  اـت  ما  هدـمآ  تفگ :  دـمآ و  جاـجح  لزنم  برد  هب  فسوی ،  نب  جاـجح  رکـشل  زا  سرت  تدـش  زا  بش ،  همین  اـما 
اب دریذـپن  ار  شنامز  ماـما  تعیب  سکره  دومرف  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مدوخ  اریز  منک ؛  تعیب  ناورم  نب  کلملادـبع 

نیا شناج  سرت  زا  هّللادـبع  هک  تسناد  یم  اریز  دـنک ( ریقحت  لیلذ و  ار  وا  هکنآ  يارب  زین  فسوی  نب  جاجح  دریم ! !  یم  تیلهاج  گرم 
زیرنوـخ دـالج و  نآ  ياـپ  هّللادـبع  نک و  تعیب  کلملادـبع  يارب  نم  ياـپ  اـب  نوـنکا  تفگ  درک و  زارد  ار  شیاـپ  دـیوگ )  یم  ار  نخس 

(1)  ! ! دومن تعیب  تفرگ و  تسد  رد  ار  خیرات  گرزب 

 ! ! ادخ يایلوا  نانمشد  ناراکبان و  ماجرف  تسا  نیا  يرآ ، 

 . ص 310 ج 8 ،  یلزتعم ،  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش  - 1
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صاقو یبا  نب  دعس  بقانم 

اعد نینچ  صاقو  یبا  نب  دعـس  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يذـمرت 
 : دومرف

(1)  . َكاعد اذا  ٍدعِسل  بجتسا  َّمهّللا 

 ! ناسرب تباجا  هب  درک  اعد  تهاگرد  هب  صاقو  یبا  نب  دعس  هاگره  اهلاراب ! 

وا يارب  ترـضح  نآ  هک  هدوب  اراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگـشیپ  رد  الاو  ینأش  میظع و  سب  یماقم  صاقو  یبا  نب  دعـس  دبال 
 ! ! دومرف ییاعد  نینچ 

 : دومرف صاقو  یبا  نب  دعس  هب  دحا  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  يذمرت 

ینعی دوب ؛  هدومرفن  ار  ینخس  نینچ  سک  چیه  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  سپـس  داب و  وت  يادف  مردام  ردپ و 
(2)  ! ! دوب هدومرفن  سک  چیه  يادف  ار  شردام  ردپ و 

 : دییامرفب هجوت 

 . ح 3751 صاقو ،  یبا  نب  دعس  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . ح 2753 2755 صاقو ،  یبا  نب  دعس  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2
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 . یما یبأ و  كادف  مرا  دحا :  موی  هل  لاق  دعسل  الاٍدحال  هما  هابأ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  عمج  ام 

 : لوقی دحا  موی  هتعمس  ّینإف  دعسل  ّالإ  هیوبأب  ادحأ  يدفی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تعمـس  ام  لاق :  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نع 
 . یُّماو یبأ  كادف  ِمْرِا 

نیا هطساو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  غورد  هب  دهدب ،  ناشن  رتشیب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  ار  شتوادع  هکنیا  يارب  ثیدح ،  لعاج 
 ! ! دنک یم  یفرعم  یلعج  ثیداحا 

ار يرگید  ثیداحا  سپس  دنک و  یم  لقن  هرامش 2411 و 2412  ثیدح  لیذ  ار  قوف  یگتخاس  ثیداحا  نومضم  شحیحص  رد  زین  ملسم 
 . دروآ یم  صاقو  یبا  نب  دعس  تبقنم  نأش و  رد 

 . تسا هدش  لقن  يو  زا  یناوارف  بقانم  ثیداحا 3725 3728  لیذ  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  بقانم  باب  رد  زین  يراخب  حیحص  باتک  رد 

 : تیصخش نیا  اب  هطبار  رد  اما 

رمع هک  اجنآ  ات  تفرگ ،  رارق  هثالث  يافلخ  هنابـصاغ  تموکح  تمدخ  رد  ناوت  مامت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  جورع  زا  دعب  وا 
ءزج دندرک ،  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  مدرم  هک  نامثع  لتق  زا  سپ  وا  دومن .  ناریا  حـتف  رد  دوخ  رکـشل  هدـنامرف  ار  يو  باطخ  نب 

زا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يالاو  بقانم  زا  یخرب  يوار  دوخ  دنچره  درکن ،  تعیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  هک  دوب  يدودـعم  دارفا 
عفانم لباقم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  اما  دوب ؛  هتخانـش  ار  قح  وا  يرآ ،  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  ناسل 

(1)  ! دماین رانک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یصو  اب  يا  هظحل  دید ،  یم  دوخ  عورشمان 

 . دادن يأر  اه  هنیک  رطاخ  هب  نانمؤمریما  هب  دوب  رمع  هرفن  شش  ياروش  ءاضعا  زا  یکی  هک  صاقو  یبا  نب  دعس  - 1
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هب ار  يو  داتـسیا و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  ربارب  رد  اروشاـع  زور  رد  هک  تسا  یثیبخ  ناـمه  نوعلم  دعـس  نب  رمع  وا  دـنزرف  و 
 . دیناسر تداهش 

حاّرج هدیبعوبا  بقانم 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  يراخب 

(1)  . حارجلا نبا  هدیبعوبا  هّمالا  اهتّیأ  اننیمأ  ّنإ  انیمأ و  هّما  لکل  ّنإ 

 ! تسا حارج  هدیبعوبا  تما  نیا  نیما  تسا و  ینیما  یتما  ره  يارب 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیوگ  یم  هرامش 3747  ثیدح  لیذ  رد  شننس  رد  يذمرت 

 ! هنجلا یف  حارجلا  ُنب  هدیبعوبأ 

 . تسا تشهب  رد  حارج  هدیبعوبا  هاگیاج 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  زین  و 

 . ح 3744 حارج ،  هدیبع  یبا  بقانم  باب  یبنلا ،  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
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(1)  . حارجلا نب  هدیبعوبا  لجرلا  معن 

 ! حارج هدیبعوبا  تسا  يدرم  وکین  هچ 

حارج هدیبعوبا  موس  تسا و  رمع  مود  تسا ،  رکبوبا  لوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  نیرترب  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  نینچمه 
(2)  ! تسا

 : هک دنک  یم  لقن  نینچمه 

وت تما  نیما  رایسب  هک  رفن  کی  دندومن :  ضرع  دندیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـضحم  هب  دیـس  بقاع و  ياه  مان  هب  رفن  ود  يزور 
 . متسرف یم  يدوز  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسرفب .  ام  موق  تمس  هب  نید  غیلبت  يارب  ار  تسا 

(3)  ! دومن لاسرا  موق  نآ  تمس  هب  ار  يو  دز و  ادص  ار  حارج  هدیبعوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس 

(4)  ! ! حارجلا نب  هدیبعوبا  همالا  هذه  ُنیمأ  ٌنیمأ و  هّما  لکل  و  دروآ :  یم  ار  ثیدح  نیا  همادا  رد  و 

یم یفرعم  تما  صخـش  نیرت  نیما  ار  حارج  هدیبعوبا  هک  دـنراد  یثیداحا  هنوگنیا  رب  رارـصا  هتـس  حاحـص  نابحاص  تهج  هچ  هب  لاؤس : 
! ؟  دنک

 . ح 3757 حارج ،  هدیبعوبا  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . ح 3757 حارج ،  هدیبعوبا  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2
 . ح 3757 حارج ،  هدیبعوبا  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 3
 . ح 3757 حارج ،  هدیبعوبا  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 4
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هتـساوخ هب  ندیـسر  رد  رمع  رکبوبا و  زگره  دوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  تلحر  زا  دـعب  حارج  هدـیبعوبا  ياه  شـالت  رگا  اریز  باوج : 
 : دیونشب تنس  لها  عبانم  زا  ار  تقیقح  نیا  نونکا  دندش ؛  یمن  قفوم  ناشیاه 

رد زین  رکبوبا  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زیهجت  لسغ و  لوغشم  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافو  زور 
 . دز ادـص  ار  رکبوبا  یناهنپ  تروص  هب  رمع  دـندوب ،  هدرک  عمجت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  رد  زین  نیملـسم  زا  یعمج  دوب و  هناـخ 

 : داد ماغیپ  وا  هب  رمع  مراد .  راک  نونکا  تفگ :  رکبوبا 

يا دـنتفگ :  وا  هب  دـید .  ار  حارج  هدـیبعوبا  رمع و  دـمآ و  نوریب  رکبوبا  منیبب .  ار  وت  دـیاب  امتح  هک  هداتفا  یقافتا  اریز  ییآ ؛  نوریب  دـیاب 
 ! دننک باختنا  ناشدوخ  نیب  زا  ار  هفیلخ  دنراد  دصق  دنا و  هتفای  عمجت  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  راصنا  هک  باتشب !  رکبوبا 

زا ار  هفیلخ  دـنراد  دـصق  راصنا  هک  دـندید  دـندومن و  تکرح  هدـعاس  ینب  هفیقـس  تمـس  هب  تعرـس  اب  حارج  هدـیبعوبا  اـب  رمع  رکبوبا و 
 . دننک باختنا  ناشدوخ 

رد هک  ییاهدروخ  دز و  ناوارف و  تارجاشم  زا  دـعب  راصنا ...  هن  تسا  نیرجاهم  قح  تفالخ  تفگ :  دز و  دایرف  رمع  دـندش و  دراو  اهنآ 
وا اب  سپ  ددرگ ،  هفیلخ  رکبوبا  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  عمج  نآ  تیرثکا  حارج !  هدیبعوبا  هطـساو  هب  تبقاع  تفرگ  تروص  ناکم  نآ 

 ! ! دندرک تعیب 
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 . ص 13 ج 2 ،  ریثا ،  نبا  خیراتلا ،  یف  لماکلا 

 . دعب هب  ص 456  ج 2 ،  يربط ،  خیرات 

 . ص 64 يرهوج ،  رکبوبا  هفیقسلا ، 

 . ص 19 ج 6 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش 

 . ص 225 ج 4 ،  ماشه ،  نبا  هریس 

 . ص 103 ج 2 ،  یبوقعی ،  خیرات 

 . ص 14 ج 5 ،  هبردبع ،  نبا  دیرفلا ،  دقع 

 ... . ص 558 و ج 1 ،  يرذالب ،  فارشالا ،  ناسنا 

 . تسا هدیدرگ  رکذ  هدعاس  ینب  هفیقس  نایرج  بتک  نیا  رد  هک 

هک هراب ( نیا  رد  ار  یثیداحا  هثالث  يافلخ  تفـالخ  هب  نداد  تیعورـشم  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـفلاخم  هک  تشاد  اـج  نیارباـنب 
 ! دنیامن لعج  تسا )  تما  صخش  نیرت  نیما  هدیبعوبا 

ریبز هحلط و  بقانم 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  ریبز  بقانم  رد  يراخب 

(1)  . ماّوعلا نب  ریبّزلا  َّيراوح  ّنإ  اّیراوح و  ّیبن  ّلکل  ّنإ 

 . ح 3719 ریبز ،  بقانم  باب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
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 . تسا ماوع  نب  ریبز  نم  يراوح  تسا و  يا  يراوح  يربمایپ  ره  يارب  انامه 

 : دنک یم  لقن  هنوگنیا  ملسم 

(1)  . ریبزلا َّيراوح  ٌّيراوح و  یبن  لکل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاقف 

 : دومرف ریبز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  هک  دننک  یم  لقن  ود  ره  ملسم  يراخب و 

(2)  ! داب وت  يادف  مردام  ردپ و  ریبز !  يا 

 : دنک یم  لقن  هریرهوبا  زا  ملسم 

وت يور  رب  اریز  تسیاب ؛  هوک  يا  داد :  رس  ادن  ادخ  لوسر  درک .  تکرح  هوک  دوب .  ءارح  هوک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
یبا نب  دعس  ریبز و  هحلط و  مالـسلا و  هیلع  یلع  نامثع و  رمع ،  رکبوبا ،  ربمایپ ،  هوک ،  رب  و  دیهـش !  ای  قیدص  ای  ربمایپ  رگم  دنا  هداتـسیان 

(3)  . دنتشاد رارق  صاقو 

 ( . باب  48 ح 2415 ( ریبز ،  هحلط و  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 1
 ( . باب  49 ح 2416 ( ریبز ،  هحلط و  لئاضف  باب  ملسم ،  حیحص  ح 3720 ؛  ریبز ،  بقانم  باب  يراخب ،  حیحص  - 2

 . ح 2417 و 2418 ریبز ،  هحلط و  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 3
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192 ص :

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک  دنک  یم  لقن  يذمرت 

(1)  . ِهنجلا یف  ُریبز  هنجلا و  یف  ُهحلط 

 ! ! دنا تشهب  باحصا  زا  ود  ره  ریبز  هحلط و 

 ! ! دنوش یم  تشهب  دراو  دنداتسیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناشنامز  ماما  ربارب  رد  هک  یناسک  هنوگچ  ابجع ! 

 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يذمرت 

(2)  . هّللادیبع نب  هحلط  یلإ  رظنیلف  ضرألا  هجو  یلع  یشمی  دیهش  یلإ  رظنی  نأ  هرس  نم 

 ! درگنب هحلط  هب  درگنب  دور  یم  هار  نیمز  يور  نونکا  مه  هک  يدیهش  هب  دراد  تسود  سکره 

 ! ! دنا هدش  یفرعم  تشهب  باحصا  زا  دیهش و  قیدص و  قیالخ ،  نیرتهب  ریبز ،  هحلط و  یگتخاس ،  ثیداحا  نیا  رد 

هار هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناینبون  تموکح  هیلع  راتـشکرپ  نینوخ و  گنج  هشیاع ،  یتسدمه  اب  ود  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
ره دنتخادنا و 

 . ح 3747 بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . ح 3739 هحلط ،  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2
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193 ص :

 : تسا نیا  دوش  یم  حرطم  هک  یلاؤس  دندش .  هتشک  گنج  نآ  رد  زین  ود 

(1)  . دندرگ یم  تشهب  دراو  دندش ،  رفن  رازه  ات 30  ندش 20  هتشک  ببس  دنداتسیا و  ناشنامز  ماما  ربارب  رد  هک  یصاخشا  هنوگچ 

اب قح  تسا و  قح  اب  یلع  دندومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدماین  تنـس  لها  ددعتم  عبانم  رد  رگم 
 . ددرگ یمن  ادج  وا  زا  زگره  تسا و  یلع 

 . ص 235 هعرجلا ،  موی  یف  ج 7 ،  یمثیه ،  رجح  نبا  دئاوزلا ،  عمجم 

 . ص 35 یفاکسا ،  هنزاوملاو ،  رایعملا 

 . ص 297 ج 2 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش 

 . ص 3 ج 7 ،  يدنه ،  یقتم  لامعلازنک ، 

 . ص 113 نماث ،  لصف  هیودرم ،  نب  رکبوبا  مالسلا  هیلع  یلع  بقانم 

 . رگید عبنم  اه  هد  ص 449 و  ج 42 ،  قشمد ،  خیرات 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  هک  دروآ  یم  هنوگنیا  شننس  رد  ار  ثیدح  زین  يذمرت  یتح 

(2)  . راد ثیح  هعم  ّقحلا  ردأ  مهللا  ایلع ؛  هّللا  محر 

یلع مزالم  هشیمه  ار  قح  اهلاراب  دنک ؛  تمحر  ار  یلع  ادخ 

 . دنا هدرک  رکذ  رفن  رازه  ات 30  ار  لمج  گنج  ناگدش  هتشک  دادعت  یبهذ ،  يدوعسم و  يربط و  نوچمه  گرزب ،  ناسیون  خیرات  - 1
 . ح 3714 مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2

ریبز هحلط و  www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


194 ص :

 . دشاب هک  اجک  ره  زاس 

یگلمج دنداتـسیا ،  قح  لباقم  رد  هک  نارگید  سپ  دوب ؛  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  قح  قح و  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  لـمج  گـنج  رد  نیارباـنب 
 ! دننافرحنم

 ! ! دننک یم  هئربت  ار  هشیاع  ریبز و  هحلط و  يا  هنوگ  هب  هباحص »  داهتجا  مان «  هب  یفیخس  رکفت  نایب  اب  تنس  لها  هتبلا 

تامیمـصت هن  دوب  نانآ  يداهتجا  رظن  دـندش  یم  بکترم  اهنآ  هک  هچنآ  نیاربانب  دـندوب ؛  لداع  دـهتجم و  یگلمج  هباحـص  دـنیوگ :  یم 
 ! ! سفن ياوه  زا  هتساخرب 

 ! ! تسا ظوفحم  یهلا  هاگشیپ  رد  ناشرجا  کش  یب  دندرک و  لمع  ناشداهتجا  قبط  نانآ  دنیوگ :  یم 

 : باوج

ترضح نآ  ربارب  رد  سکره  تسا و  قح  روحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ناوارف  ثیداحا  قبط  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مییوگ  یم  مه  زاب 
 ! روجأم هن  روذعم و  هن  تسا  لطاب  دتسیاب  قح  ربارب  رد  سکره  هداتسیا و  قح  ربارب  رد  دتسیاب 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  نانآ  مئارج  ندناشوپ  زج  يزیچ  دننک ،  یم  حرطم  هباحص  داهتجا  ناونع  هب  تنـس  لها  هک  هچنآ 
 . تسا قح  ندناشوپ  لطاب و  تیوقت  زراب  قیداصم  زا  هکلب  درادن ؛  ینادجو  یعرش و  یلقع ،  يانبم  چیه  رکفت  نیا  و  تسین ،  هلآ  و 

هیواعم نایفسوبا و  بقانم 

هدوشگ ار  یباب  هباحصلا »  لئاضف  باتک «  رد  شحیحص  رد  ملسم 
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195 ص :

 « ! ! برح نب  نایفس  یبأ  لئاضف  نم  باب  مان « :  هب  تسا 

 : دییامرفب هظحالم  ار  يدروم  کنیا  دنک ! !  یم  لقن  نایفسوبا  تلزنم  ماقم و  رد  ثیدح  دنچ  باب  نیا  رد  يو 

 : دیوگ یم  سابع  نبا 

يارب نایفسوبا  تشادن [ .  یترشاعم  درک و  یمن  یهجوت  وا  هب  نیملسم  زا  یسک  دوب و  ناناملسم  نایم  رد  مالسا ]  زاربا  زا  سپ  نایفسوبا [ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا .  هدـش  اطع  نم  هب  زیچ  هس  ادـخ !  ربماـیپ  يا  تفگ :  ربماـیپ  هب  دزاـس ]  رکذـتم  ار  شدوخ  بقاـنم  هکنیا 

 . تسا حیحص  يرآ ،  دومرف : 

ربماـیپ مدروآرد .  وـت  جاودزا  هب  ار  وا  هک  دـشاب  یم  مرتـخد  هبیبـح  ّما  برع  نز  نیرتاـبیز  برع و  نز  نیرتـهب  نم  دزن  تفگ :  نایفـسوبا 
ربماـیپ مداد .  رارق  وت  بتاـک  ار  وا  هک  تسا  هیواـعم  مدـنزرف  هدـش  اـطعا  نم  هب  هک  يزیچ  نیمود  تفگ :  تسا .  حیحـص  يرآ ،  دوـمرف : 

نیملـسم اب   ] ممالـسا زا  لبق [  رد  هک  هنوگنامه  مگنجب  رافک  اب  اـت  يداد  رارق  رکـشل  ریما  ارم  وت  و  تفگ :  تسا .  حیحـص  يرآ ،  دومرف : 
(1)  . تسا حیحص  يرآ ،  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدیگنج .  یم 

زا لبق  هکلب  دوب ؛  اهنآ  نیرتابیز  هن  برع و  نز  نیرتهب  هن  هبیبح  ّما 

 . ح 2501 نایفس ،  یبأ  لئاضف  باب  ملسم ،  حیحص  - 1
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196 ص :

 . دوب رهوش  بحاص  دوش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حاکن  رد  هکنیا 

يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب .  لـیابق  زا  یخرب  بولق  بلج  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـه  جاودزا  هک  میدرک  ناـیب  ًـالبق 
ادخ لوسر  تلحر  زا  دعب  هیما  ینب  اما  دومن ؛  جاودزا  يو  رتخد  اب  دومن  مالسا  زاربا  نایفسوبا  هکنیا  زا  دعب  مالسا  هب  هیما  ینب  بولق  بلج 

روهظ هب  تلاسر  نادناخ  ندومن  ماع  لتق  اب  دـندوب ،  هدومن  ناهنپ  ناشمالـسا  زاربا  اب  هک  ییاه  هدـقع  اه و  هنیک  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 . دندیناسر

ياه همان  زا  یخرب  هکنیا  زج  تشادن ؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  یهاگیاپ  چیه  دومن  يرهاظ  مالـسا  زاربا  هک  هاگنآ  زین  هیواعم 
هب ار  یصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک  تسا  هدمآ  هعیش  ینس و  عبانم  رد  تشون .  یم  وا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

لوغـشم وا  تفگ :  تشگزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هب  صخـش  نآ  دـسیونب .  ار  يا  همان  هیواـعم  اـت  داتـسرف  هیواـعم  دزن 
ماعط ندروخ  لوغشم  هیواعم  تفگ :  تشگرب و  هداتسرف  داتـسرف ،  ار  يو  مود  راب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ؛  ماعط  ندروخ 

 . تسا

دومرف درک و  شنیرفن  دومن  هدهاشم  ار  هیواعم  یبدا  یب  هک  ینامز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش .  رارکت  عوضوم  نیا  زین  موس  راب  يارب 
(1)  ! دنکن ریس  ار  شمکش  تقو  چیه  دنوادخ  : 

رد اریز  تسا ؛  ضحم  بذک  دش ، »  رکـشل  ریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بناج  زا  نایفـسوبا  دنک « :  یم  لقن  ملـسم  هکنیا  اما  و 
 . دندوب گنج  ریما  مالسلا  هیلع  یلع  ای  ترضح  نآ  دوخ  اه  گنج 

 . ص 96 ج 5 ،  ملسم ،  حیحص  - 1
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197 ص :

نزاوه و يا  تفگ :  درک و  راکشآ  ار  دوخ  قافن  دنتـشاذگ ؛  رارف  هب  اپ  همه  دندش و  ریگلفاغ  ناناملـسم  هک  هاگنآ  نینح ،  گنج  رد  يو 
(1)  [ . دینک بیقعت  ایرد  رانک  ات  ار  نانآ  دنزیرگ [  یم  ایرد  رانک  ات  ناناملسم  فیقث !  يا 

(2)  . دنک یم  یفرعم  هیقف  ادخ و  لوسر  باحصا  زا  ار  هیواعم  شحیحص  رد  يراخب 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  يزور  هک  دنک  یم  لقن  دنک و  یم  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ار  هیواعم  شننـس  رد  يذمرت 
 : درک اعد  نینچ  وا  قح  رد  هلآ  و 

(3)  . هب دهاو  ایدهم  ایداه  هلعجا  مهللا  هیواعمل :  لاق  هنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

 ! ینادرگ یم  تیاده  وا  هلیسو  هب  ار  نامدرم  هک  هدب  رارق  يا  هدش  تیاده  هدننک  تیاده  ار  هیواعم  اراگدرورپ ! 

مالسا مرکم  یبن  تثعب  زا  دعب  ود  نانآ  دندوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تخـسرس  نانمـشد  نیرت  گرزب  زا  هیواعم ،  نایفـسوبا و 
رب شیرق  رافک  هک  بازحا ،  دحا و  ردـب و  گرزب  گنج  هس  دنتـساخرب .  تموصخ  هب  مالـسا  هیلع  دنتـشاد  ناوت  ات  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 

 . تفرگ لکش  نایفسوبا  یهدناماس  تاکرادت و  اب  اتدمع  دندومن  لیمحت  ناناملسم 

رد دوب  رافک  هاپس  رادمچرپ  گنج ،  هس  نیا  رد  نایفس  یبا  نب  هیواعم 

 . ص 444 ج 4 ،  ماشه ،  نبا  هریس  - 1
 . ح 3764 3766 هیواعم ،  رکذ  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  - 2

 . ح 3842 و 3843 نایفس ،  یبا  نب  هیواعم  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 3
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198 ص :

(1)  . دوب مالسا  هاپس  رادمچرپ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  یلاح 

زاربا ناشناج  ظفح  يارب  ارابجا  تفرگ ،  رارق  ناشیولگ  ریز  مالسا  ریشمش  هک  هاگنآ  هکم ،  حتف  نایرج  رد  رگید ،  رفن  دنچ  هارمه  ود  نآ 
 ! دنتشادن تمایق  زور  ادخ و  مالسا و  هب  يا  هدیقع  نطاب  رد  اما  دندش ؛  دراو  نیملسم  عمج  رد  دندومن و  مالسا 

هناهب هب  ار  نیفـص  نینوخ  گنج  داتـسیا و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نینزان  دوجو  ینعی  قطان  نآرق  ربارب  رد  هک  دوب  یـسک  ناـمه  هیواـعم 
زا رفن  رازه  دصکی  هب  کیدزن  دیماجنا ،  لوط  هب  هام  نیدـنچ  هک  گنج  نیا  دومن .  لیمحت  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  رب  نامثع  یهاوخنوخ 
رد و  مالـسلا .  هیلع  نانمؤمریما  هاپـس  رد  زاجح  قارع و  مدرم  دندوب و  هیواعم  هاپـس  رد  ماش  مدرم  گنج  نیا  رد  دـندش .  هتـشک  فرط  ود 

راتشک تیانج و  لتق و  دیناسر و  تداهـش  هب  ار  ترـضح  نارای  دروآ ،  راب  هب  داسف  تسناوت  ات  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح  نآ  تفالخ  تدم 
نانمؤمریما سدقم  دوجو  هب  تبسن  ار  اه  ضغب  نیرتدیدش  نوعلم  نآ  دومن .  داجیا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ینارمکح  فلتخم  قطانم  رد 

دیناسر تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنبلد  دنزرف  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  تشاد و  مالسلا  هیلع 
(2)  . دیماجنا لوط  هب  لاس  راک 70  نیا  دننک و  نیرفن  نعل و  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اهربنم ،  مامت  زارف  رب  داد  روتسد  هکلب   ؛

تفالخ هب  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  يرجه  لوا  هدس  رخاوا  ات  تعدب  نیا  دـنداد و  همادا  ار  شور  نیا  زین  يوما  رگید  يافلخ  هیواعم  زا  دـعب 
دیسر

 . دعب هب  ص 285  ج 6 ،  یلزتعم ،  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش  - 1
 . ص 57 ج 3 ،  یلزتعم ،  دیادحلا  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش  - 2
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نعل ار  مالسلا  هیلع  یلع  دیابن  رگید  هعمج ،  همئا  ظاعو و  هک  داد  روتسد  يا  همانـشخب  قبط  شندیـسر  تفالخ  هب  زا  دعب  وا  تشاد .  همادا 
(1)  . دننک

 : دوب هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد 

 . رانلا یف  هیرخنم  یلع  هّللا  هّبکا  هّللا  ّبس  نم  هّللا و  ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و  دقف  ایلع  ّبس  نم 

ادخ دهدب ،  مانشد  ار  ادخ  هک  یسک  هداد و  مانشد  ار  ادخ  دهدب ،  مانشد  ارم  هک  یسک  هداد و  مانـشد  ارم  دهدب ،  مانـشد  ار  یلع  سکره 
 . دنکفا یم  منهج  شتآ  رد  ور  هب  ار  وا 

 : تنس لها  رداصم  رد  قوف  تیاور  دانسا 

 . ص 100 یجنلبش ،  راصبالا ،  رون 

 . ص 66 يربط ،  نیدلا  بحم  یبقعلا ،  رئاخذ 

 . ح 447 ص 394 ،  یعفاش ،  یلزاغم  نبا  بقانم ، 

 . ص 111 یکلام ،  غابص  نبا  همهملا ،  لوصف 

 . رگید ددعتم  عبانم  ص 83 و  یعفاش ،  یجنگ  بلاطلا ،  هیافک 

 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شننس  رد  يذمرت  نینچمه 

 . ص 59 ج 3 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش  ص 184 ؛  ج 3 ،  ریثا ،  نبا  لماکلا ،  - 1
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(1)  . ٌنمؤم هضغبی  الو  قفانم  ایلع  ّبحیال 

. دزرو یمن  ضغب  وا  هب  زگره  نمؤم  دراد و  یمن  تسود  ار  یلع  زگره  قفانم 

 : دومرف زین  و 

(2)  . قفانم ّالإ  کضغبی  نمؤم و ال  ّالإ  کّبحی  ال 

 . قفانم زج  دراد  یمن  نمشد  ار  وت  نمؤم و  رگم  دراد  یمن  تسود  ار  وت  یلع !  يا 

 . دنا قفانم  یگلمج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانمشد  تنس  لها  تایاور  قبط  نیاربانب 

صاع ورمع  بقانم 

 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  صاعورمع ! !  بقانم  باب  رد  شننس  رد  يذمرت 

(3)  . صاع نب  ورمع  نمآو  سانلا  ملسأ 

 . ح 3717 مالسلا ،  هیلع  یلع  بقانم  باب  يذمرت ،  ننس  - 1
 . ح 32878 يدنه ،  یقتم  لامعلازنک ،  ص 16 ؛  ج 8 ،  یئاسن ،  ننس  - 2

 . ح 3844 يذمرت ،  ننس  - 3
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 . تسا صاع  ورمع  مدرم ،  نیرت  نمؤم  نیرت و  ناملسم 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  هحلط  زا  زین  و 

(1)  . شیرق یحلاص  نم  صاعلا  نب  ورمع  ّنإ 

 ! تسا شیرق  ناحلاص  زا  صاع  ورمع  انامه 

دومن و مالسا  زاربا  دوخ  ناج  ظفح  تهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  رمع  رخاوا  رد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  صاع  ورمع 
 . دوب یقاب  دوخ  قباس  دیاقع  رب  رگید  یخرب  دیلو و  نب  دلاخ  هیواعم و  نایفسوبا و  دننامه 

 ، شا هنادرمناوجان  ياه  گنرین  هلیح و  اب  داتسیا و  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  لباقم  رد  هیواعم ،  رانک  رد  هک  تسا  یثیبخ  نامه  صاعورمع 
هیلع نانمؤمریما  رادافو  یمارگ و  رای  نینچمه  دیناسر و  تداهش  هب  دومن و  مومسم  رـصم  هار  رد  ار  نانمؤمریما  دیـشر  رادرـس  رتشا  کلام 

 . دیناسر تداهش  هب  یعیجف  رایسب  زرط  هب  دوخ  ياهریوزت  هلیح و  اب  مه  ار  رکب  یبا  نب  دّمحم  مالسلا 

هیواعم صاعورمع و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  دنـسم  باتک  رد  تنـس  لها  ناگرزب  زا  لبنح  نب  دـمحا 
 : دومرف

(2)  . اعد رانلا  یلإ  امهعدو  اسکر  امهسکرا  مهللا 

 . زادنیب خزود  شتآ  هب  ار  صاعورمع  هیواعم و  ایادخ 

 . ح 3845 يذمرت ،  ننس  - 1
 . ص 219 محازم ،  نب  رصن  نیفص ،  باتک  ص 421 ؛  ج 4 ،  لبنح ،  نب  دمحا  دنسم  - 2
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مه حیحص  ثیدح  کی  یتح  هیواعم  لئاضف  هرابرد  هک :  دننک  یم  فارتعا  يدابآزوریف  ینولجع و  ياه  مان  هب  تنس  لها  رادمان  ملاع  ود 
(1)  . درادن دوجو 

يارب لئاضف  لعج  هب  یهورگ  دـیوگ :  یم  درادـن  یبوخ  هنایم  مالـسلا  مهیلع  وا  لآ  یلع و  اب  هک  بصعتم  ینـس  ملاـع  نیا  هیمیت  نبا  یتح 
(2)  . تسا غورد  اهنآ  مامت  هک  دنا ،  هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لوق  زا  ار  یثیداحا  هراب  نیا  رد  دنتخادرپ و  هیواعم 

 : دومرف هیواعم  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  هک  هدمآ  تنس  لها  عبانم  رد 

(3)  . هولتقاف يربنم  یلع  هیواعم  متیأر  اذا 

 . دیناسرب لتق  هب  ار  وا  ًاروف  تسا  هتفر  نم  ربنم  زارف  رب  هیواعم  هک  دیدید  هاگره 

تسشن تموکح  هکیرا  رب  دوخ  دیناسر و  تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هئطوت  اب  مالسلا ،  هیلع  نانمؤمریما  تداهـش  زا  دعب  هیواعم 
 . دوب مالسا  يدوبان  وا  دصق  اما  دوب ،  نیملسم  هفیلخ  شمان  هک  یلاح  رد   ؛

 : دیونشب ار  ناتساد  نیا  نونکا 

 . ص 248 ج 2 ،  هداعسلارفس ،  ص 420 ؛  ج 2 ،  ینولجع ،  ءافخلا ،  فشک  - 1
 . ص 207 ج 2 ،  هنسلا ،  جاهنم  - 2

 . ص 9 يوانم ،  قئاقحلا ،  زونک  ص 110 ؛  ج 5 ،  رجح ،  نبا  بیذهتلا ،  بیذهت  ص 7 ؛  ج 3 ،  یبهذ ،  لادتعالا ،  نازیم  - 3
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 : دسیون یم  تنس  لها  یمان  خروم  يدوعسم 

 ( دوخ کیدزن  نارواشم  نارادناتـسا و  زا  یکی  هبعـش ( نب  هریغم  اب  ینیـشن  بش  کی  رد  دوخ  تموکح  ناـمز  رد  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم 
اب دیوگ :  یم  فّرطم  دش .  شاف  هریغم ،  رسپ  فّرطم ،  طسوت  انعم  نیا  تشاذگ و  نایم  رد  يو  اب  مالـسا  يدوبان  رب  ینبم  ار  دوخ  يوزرآ 
هب تشگزاب  رد  تخادرپ و  یم  وگتفگ  هب  وا  اب  درک و  یم  ددرت  دایز  هیواعم  خاک  هب  مردـپ  میدوب .  هیواعم  نامهیم  قشمد  رد  هریغم  مردـپ 

نیگهودنا رایسب  مدید  تشگ  یمرب  هیواعم  خاک  زا  هک  بش  کی  اما  دوتـس ؛  یم  ار  يو  درک و  یم  دای  وا  تیارد  لقع و  زا  نامهاگتماقا 
 . تسا هدش  وا  یتحاران  بجوم  هک  هدمآ  شیپ  يا  هثداح  مدیمهف  تسا ،  تحاران  و 

؟  تسا هدش  هچ  رگم  متفگ  میآ !  یم  راگزور  مدرم  نیرتدیلپ  دزن  زا  نونکا  نم  مرسپ !  تفگ :  مدیسرپ  ار  نآ  تلع  یتقو 

دش یم  هچ  يا ،  هدرک  هضبق  ار  تموکح  يا و  هدیسر  دوخ  دارم  هب  هک  نونکا  متفگ :  وا  هب  مدوب ،  هدرک  تولخ  هیواعم  اب  بشما  تفگ : 
هرخالاب اهنآ  نوچ  يدومن ،  یمن  يراتفردـب  ردـق  نیا  مشاه  ینب  اب  يدرک و  یم  راـتفر  یکین  تلادـع و  اـب  مدرم  اـب  رمع  رخآ  نیا  رد  هک 

؟  ددرگ وت  تموکح  هجوتم  اهنآ  هیحان  زا  يرطخ  هک  دنتسین  یعضو  رد  نونکا  هوالع  دنراد و  وت  اب  یتبسن 

هب زین  رمع  دنام .  وا  زا  یمان  طقف  شگرم  زا  سپ  دومن و  يرتسگ  تلادع  درک و  تفالخ  رکبوبا  تاهیه !  تاهیه !  تفگ :  هیواعم 
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تفارش رد  یسک  هک  نامثع  ام  ردارب  سپس  دنامن .  یقاب  وا  زا  یمان  زج  شگرم  زا  سپ  دیـشک ،  اه  تمحز  درک و  تفالخ  لاس  هد  تدم 
مان هب  راب  جنپ  مالسا  ناهج  رد  زور  ره  یلو  دش ؛  نفد  زین  شمان  درم  هکنآ  ضحم  هب  اما  دیسر ،  تموکح  هب  دسر ،  یمن  وا  ياپ  هب  بسن 

) عضو نیا  اب  نونکا  هّللا . »  لوسر  ادّمحم  نأ  دهشأ  دنیوگ « :  یم  دننک و  یم  دایرف  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یمشاه ( درم  نیا 
(1) ؟  دوش نفد  دریمب و  زین  وا  مان  هکنیا  زج  تسا  هدنام  یقاب  یهار  هچ  هدنام )  یقاب  دّمحم  مان  هدرم و  نت  هس  نآ  مان  هک 

) ثیداحا هنوگنیا  لعج  دندوب و  مالسا  يدوبان  ددصرد  يوما  نادناخ  يرآ ،  دراد ؛  یمرب  هدرپ  يو  رفک  زا  ینـشور  هب  هیواعم  راتفگ  نیا 
 . دوب فده  نامه  تازاوم  رد  مالسلا )  هیلع  نینمؤملاریما  نانمشد  نأش  رد 

دیلو نب  دلاخ 

 ( ادخ ریـشمش  هّللا (»  فیـس  ار «  دیلو  نب  دلاخ  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شحیحـص  رد  يراخب 
(2)  ! دومن فیرعت 

لوسر دومن ،  روبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رانک  زا  دیلو  نب  دلاخ  يزور  تفگ :  هریرهوبا  هک  دنک  یم  لقن  شننـس  رد  يذـمرت 
 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

(3)  . مالسالا فویس  نم  فیس  دیلولا ،  نب  دلاخ  هّللادبع  معن 

 . ص 454 ج 3 ،  بهذلا ،  جورم  - 1
 . ح 3757 دیلو ،  نب  دلاخ  بقانم  باب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 2

 . ح 3846 دیلو ،  نب  دلاخ  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 3
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 . تسا مالسا  ياهریشمش  زا  يریشمش  وا  تسادخ .  ناگدنب  زا  يا  هتسیاش  هدنب  دیلو ،  نب  دلاخ 

 : دیلو نب  دلاخ  تیصخش  اب  هطبار  رد  اما 

 . دومن ینمشد  تموصخ و  نیملسم ،  مالـسا و  ربمایپ و  هیلع  ناوت  مامت  اب  لاس )  دودح 21  هکم ( حتف  ماگنه  ات  مالـسا  روهظ  يادتبا  زا  وا 
لوغشم نیملـسم  هک  هاگنآ  هوک  فاکـش  زا  تشپ و  زا  داد  روتـسد  هک  دوب  وا  دوب و  رافک  رکـشل  زا  یـشخب  هدنامرف  دحا  گنج  رد  دلاخ 

 . دنناسرب تداهش  هب  هرصاحم و  ار  نانآ  دننک و  هلمح  نیملسم  رب  دندوب  مئانغ  يروآ  عمج 

 . دندیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  هزمح  ینعی  ربمایپ  يومع  رانک  رد  نیملسم  زا  رفن  داتفه  دیلو ،  نب  دلاخ  هلیح  رطاخ  هب  دحا  گنج  رد 

 ! دومن یناملسم  زاربا  مالسا ،  هیلع  هئطوت  لاس  زا 21  دعب  نیملسم  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  هکم  حتف  ماگنه  وا 

هنوگ هب  دیشوک و  رکبوبا  تفالخ  ياه  هیاپ  ماکحتسا  تهج  ناوت  مامت  اب  دیلو  نب  دلاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تداهـش  زا  دعب 
 ! دندومن حلسم  ياهورین  لک  هدنامرف  ار  يو  هک  تفرگ ،  رارق  تفالخ  هاگتسد  دامتعا  دروم  يا 

(1)  . دومن یم  ماع  لتق  نوگانوگ  ياه  هناهب  هب  ار  رکبوبا  تموکح  نافلاخم  یتحار  هب  هنابصاغ ،  تفالخ  هاگتسد  تیوقت  يارب  زین  وا 

 . تسا جراخ  عوضوم  نیا  زا  توبن ،  نایعدم  اب  گنج  هتبلا  - 1
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زا دعب  درک و  هلمح  ناشیا  دادترا  هناهب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یباحـص  زا   (1) هریون نب  کلام  موق  هب  رکبوبا  ناـمرف  هب  يو 
شآ شنایرکشل  يارب  داد و  رارق  گید  ریز  ار  نانآ  هدیرب  ياهرس  دز و  ندرگ  ار  نانآ  همه  دندش  میلست  شموق  هریون و  نب  کلام  هکنآ 

بکترم ار  انز  عینـش  لمع  وا  اب  دروآ و  دوخ  رداچ  هب  ار  دوب  ابیز  رایـسب  هک  هریون  نب  کلام  نز  بش ،  نامه  رد  دیلو  نب  دـلاخ  تخپ ! ! 
تسا و مالسا  ریشمش  وا  هک  دیشاب  هتشادن  دلاخ  هب  يراک  تفگ :  دش  ربخاب  دیلو  نب  دلاخ  گرزب  تیانج  نیا  زا  هفیلخ  هک  هاگنآ  و  دش ، 

 ! ! تسا هدرک  لمع  شیوخ  داهتجا  قبط  وا 

رارق نیا  زا  دنا  هدرک  لقن  ار  کلام  رـسمه  اب  وا  يانز  دیلو و  نب  دلاخ  طسوت  هریون  نب  کلام  موق  ماع  لتق  هک  تنـس  لها  عبانم  زا  یخرب 
 : تسا

 . ص 157 ج 3 ،  رثالاو ،  ثیدحلا  بیرغ  یف  قئافلا 

 . لتق هدام  برعلا ،  ناسل 

 . لتق هدام  سورعلا ،  جات 

 . ص 63 ج 9 ،  هغللا ،  بیذهت 

رداص اهنآ  لتق  دادترا و  مکح  تفالخ ،  هاگتسد  فرط  زا  ور  نیا  زا  درکن ،  تخادرپ  تاکز  تفالخ  هاگتسد  هب  هریون  نب  کلام  موق  - 1
نیا زا  هن  دادـن ،  تفالخ  هاگتـسد  هب  تاکز  رگا  هریون  نب  کلام  هک  دـنک  یم  تاـبثا  ار  نیا  یبوخ  هب  یخیراـت  تادنتـسم  یـسررب  دـش . 

ریغ ار  تفالخ  هاگتـسد  تسناد و  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  تفالخ  قح  نوچ  هکلب  دوب ؛  رکنم  ار  تاـکز  لـصا  هک  دوب  تهج 
دعب مه  نآ  دومن  ماع  لتق  ار  موق  مامت  رکبوبا  رما  هب  دیلو  نب  دلاخ  اذل  دومنن ،  تخادرپ  تاکز  رکبوبا  تموکح  هب  تسناد ،  یم  عورـشم 

 ! ! نانآ ندش  میلست  ناما و  نداد  زا 
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 . ص 218 ج 3 ،  هباصالا ، 

 . ص 378 ج 3 ،  تایفولا ،  تاوف 

 . ص 378 ج 1 ،  ءالبنلا ،  مالعا  ریس 

 . ص 24 ج 2 ،  یبهذ ،  خیرات 

 . ص 274 ج 16 ،  قشمد ،  خیرات 

 . ص 165 ج 2 ،  نابح ،  نبا  تاقث 

 . ص 619 ج 5 ،  لامعلازنک ، 

 . ص 135 ج 1 ،  يدرولا ،  نبا  خیرات 

 . ص 462 ج 9 ،  هیاهنلاو ،  هیادبلا 

 . رگید ددعتم  عبانم  ص 91 و  ج 1 ،  هقرحملا ،  قعاوص 

 ! ! دنهد یم  هولج  هجوم  ار  نآ  هباحص »  داهتجا  هب «  لوق  اب  تنس  لها  هک  مالسا ،  مسا  هب  دیلو  نب  دلاخ  گرزب  تیانج  تسا  نیا  يرآ ، 

ياوه هن  دنا  هدرک  لمع  ناشداهتجا  قبط  اریز  تفرگ ؛  داریا  ناوت  یمن  نانآ  رب  دـنهد  ماجنا  يراک  ره  دـندهتجم و  هباحـص  دـنیوگ :  یم 
 ! ! یناسفن

 . دشن قفوم  هک  دنک  رورت  زامن  رد  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترضح  دومن  دصق  هدولآ ،  تسپ و  رصنع  نیمه  مه  راب  کی 

هدومن یـشوپ  مشچ  دوخ  قح  زا  مالـسا  تما  حـلاصم  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هکنیا  اب  تشاد ،  همهاو  ناـنمؤمریما  زا  هک  رکبوبا 
رارق مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  رـس  تشپ  تعامج  زامن  رد  هک  داد  روتـسد  دلاخ  هب  اذل  دیـسرت .  یم  رکبوبا  زاب  لاح  نیا  اب  دوب ؛ 

دشن راک  نیا  هب  قفوم  یهلا  تساوخ  هب  هک  دناسرب  لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  زامن ،  نداد  مالس  ماگنه  دریگب و 
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 : ددرگ هعجارم  عبانم  نیا  هب  تسا .  لصفم  نآ  نایرج  هک 

 . ص 348 ج 4 ،  نآرقلا ،  ریسفت  یف  ناهربلا 

 . ص 137 ج 29 ،  راونالاراحب ، 

 . ص 395 یشک ،  لاجر 

 . باب 115 سوواط ،  نب  دیس  نیقیلا ، 

 . ص 192 ج 1 ،  قودص ،  خیش  عیارشلا ،  للع 

 . ص 570 هلآ ، )  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  رارسا  یلاله ( سیق  نب  میلس  باتک 

 . ص 159 ج 2 ،  یمق ،  ریسفت 

 . ص 652 یماما ،  يربط  بلاط ،  یبا  نب  یلع  هماما  یف  دشرتسملا 

 ... ص 189 و ج 4 ،  يزیوح ،  نیلقثلارون ،  ریسفت 

يرعشا یسوموبا  بقانم 

هراشا

 : دومرف وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  يرعشا  یسوموبا  دوخ  زا  شننس  رد  يذمرت 

(1)  . دواد لآ  ریمازم  نم  ارامزم  تیطعا  دقل  یسومابأ !  ای 

 . دوواد لآ  ریمازم  دننامه  شوخ )  يادص  يرامزم ( هدش  اطعا  وت  هب  ادخ ]  فرط  زا  کش [  نودب  یسومابا !  يا 

 . ح 3855 يرعشا ،  یسوموبا  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
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ماقم و رد  ثیدح  دـنچ  يرعـشا ، »  یـسوموبا  لئاضف  نم  باب  ناونع «  تحت  باب 37  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  رد  زین  ملـسم  حیحـص  رد 
(1)  ! تسا هدش  لقن  يرعشا  یسوموبا  تبقنم 

يرعشا یسوموبا  هرابرد  اما 

مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  هک  ینامز  اما  دوب ؛  هاگتـسد  نآ  ياهراک  مامت  یماح  دـمآ و  رانک  یتحار  هب  هثـالث  ياـفلخ  اـب  هک  دوب  یـسک  وا 
 . دومن یم  ییوگدب  نانمؤمریما  زا  لفاحم  سلاجم و  رد  تساخرب و  هلباقم  هب  ترضح  نآ  رگداد  رسارس  تموکح  اب  دش  نیملـسم  هفیلخ 
 ، نیفـص گنج  نایرج  رد  وا  تسا !  مارح  هشیاع  اب  گنج  هک  دومن  رداص  اوتف  دش و  نایـشروش  هاپـس  عفادم  لمج ،  گنج  نایرج  رد  وا 

صاـعورمع بیرف  دـندرک  لـیمحت  ار  وا  جراوـخ  هک  تیمکح  ناـیرج  رد  دیـشک و  یم  یتسـس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  نایرکـشل 
(2)  . دوب هدومرف  ار  رما  تبقاع  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  هنوگنامه  دش ،  هدیشک  حاضتفا  هب  تیمکح  دروخ و  ار  راکلغد 

لبج نب  ذاعم  فوع و  نب  نامحرلادبع  بقانم 

هراشا

 : دومرف هک  دیوگ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لوق  زا  فوع  نب  نامحرلادبع  بقانم  باب  رد  شننس  رد  يذمرت 

 . هرامش 2497 2500 ثیداحا  - 1
 . دعب هب  زا ص 202  هدازدامع  نیسح  مالسا ،  لصفم  خیرات  ص 144 ؛  ج 1 ،  هبیتق ،  نبا  هسایسلاو ،  همامالا  - 2

يرعشا یسوموبا  هرابرد  www.Ghaemiyeh.comاما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


210 ص :

(1)  . هنجلا یف  فوع  نب  نامحرلادبع 

 . دشاب یم  فوع  نب  نامحرلادبع  تشهب ،  باحصا  هلمج  زا 

وا دوب .  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نافلاخم  نازوت و  هنیک  زا  و  تفالخ ،  هاگتـسد  تخـسرس  ناعفادم  زا  فوع ،  نب  نامحرلادبع 
دوب هداد  روتـسد  يو  هب  دوب و  هداد  رارق  اروش  سیئر  ار  وا  رمع  اریز  تشاد ؛  وتو »  قح «  دوـب و  رمع  ياروـش  هرفن  شـش  ءاـضعا  زا  یکی 
یلاح رد  دومن  نیملـسم  هفیلخ  ار  وا  داد و  نامثع  هب  يأر  وا  هرخالاب  تسا ؛  نامثع  داماد  يأر  كالم ،  دمآ  دـیدپ  اروش  رد  یفالتخا  رگا 

 ! دوب اروش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک 

لبج نب  ذاعم  هرابرد  اما 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  يذمرت 

(2)  . هفیذح یبا  یلوم  ملاس  لبج و  نب  ذاعم  بعک و  نب  ّیبُا  و  دوعسم ،  نبا  نم  ٍهعبرأ .  نم  نآرقلا  اوذخ 

 ! هفیذح یبا  یلوم  ملاس  لبج و  نب  ذاعم  بعک و  نب  ّیبا  و  دوعسم ،  نبا  زا  دیریگب :  رفن  راهچ  زا  ار  نآرق 

 . ح 3747 بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . ح 3810 بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2
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هب هلمح  رکبوبا و  تفالخ  ماکحتسا  رد  دندوب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تخسرس  نانمـشد  زا  هفیذح ،  یبا  یلوم  ملاس  لبج و  نب  ذاعم 
(1)  . دندومن افیا  ار  یمهم  شقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیب 

زا اما  دنک ؛  یمن  دای  تسا  قطان  نآرق  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینعی  وا  ملع  هنیدم  باب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنوگچ  ابجع ! 
! ؟  دیریگب اهنآ  زا  ار  نآرق  دیورب و  دیامرف :  یم  دنک و  یم  دای  دنا  قطان  نآرق  نمشد  هک  یخرب 

اب هتـس  حاحـص  رد  دنداتـسیا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ینعی  نامیا  لـصا  قح و  روحم  لـباقم  رد  هک  هباحـص  زا  يرگید  داـیز  دادـعت  و 
 . میدومن رکذ  ار  نآ  مهم  دروم  دنچ  طقف  ام  هک  هدش  دای  یگرزب  هب  نانآ  زا  یلعج ،  ثیداحا 

هشیاع لئاضف  هرابرد  ثیدح  دنچ  اما 

 : دومرف يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  يراخب 

(2)  ... هتاکرب هّللا و  همحر  مالسلا و  هیلع  و  تلقف :  مالسلا ،  کئرقی  لیئربج  اذه  شئاع !  ای 

 ! داب وا  رب  ادخ  تمحر  داب و  مالس  وا  رب  متفگ :  نم  سپ  دناسر ،  یم  مالس  وت  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  هشیاع ،  يا 

 . ثیدح 4 دّمحم ، )  لآ  رارسا  یلاله ( سیق  نب  میلس  باتک  - 1
 . ح 3768 هشئاع ،  لضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 2
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 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ  یم  يرعشا  یسوموبا 

رئاس یلع  دیرثلا  لضفک  ءاسنلا  یلع  هشئاع  لضف  نوعرف و  هأرما  هیسآو  نارمع  تنب  میرم  ّالإ  ءاسنلا  نم  لُمکی  ملو  ٌریثک  لاجرلا  نم  َلَمَک 
(1)  . ماعطلا

 ] نانز رب  هشیاع  يرترب  نوعرف و  نز  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم  رگم  دنا  هدیسرن  لامک  هب  نانز  زا  دنا و  هدیـسر  لامک  هب  ناوارف  نادرم  زا 
 ! تساه كاروخ  ریاس  رب  تشوگبآ  يرترب  دننامه   ] ملاع

همطاف هجیدخ و  هیسآ ،  میرم ،  دیزگرب ؛  ار  نز  راهچ  ملاع  نانز  نایم  زا  دنوادخ  هک  هدامآ  ینـس  هعیـش و  عبانم  رد  يددعتم  ثیداحا  رد 
مان مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  اب  شدانع  رطاخ  هب  يراخب  اما  تسا ؛  مالـسلااهیلع  همطاـف  اـهنآ  لـضفا  هک  مالـسلااهیلع ؛ 

 . تسا هداد  رارق  ار  هشیاع  مان  نآ  ياج  هب  هدومن و  فذح  ار  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلااهیلع و  هجیدخ  ترضح 

 : دومرف ناشیمارگ  رتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  ملسم  حیحص  رد 

(2)  . همالا هذه  ءاسن  هدیس  وأ  نینمؤملا  ءاسن  هدیس  ینوکت  نأ  یضرت  امأ  همطاف  ای 

 . ح 3769 هشئاع ،  لضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ح 2450 مالسلااهیلع ،  همطاف  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 2
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؟  یشاب تما  نیا  نانز  رورس  ای  هنمؤم  نانز  رورس  نم  يارب  هک  يوش  یمن  یضار  ایآ  همطاف !  يا 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  شننس  رد  زین  يذمرت 

(1)  . نوعرف هأرما  هیسآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  نارمع و  هنبا  میرم  نیملاعلا :  ءاسن  نم  کبسح 

رـسمه هیـسآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  و  نارمع ،  رتخد  میرم  دنرفن :  راهچ  ملاع  هدیزگرب  نانز 
 . نوعرف

يوناب ود  يراخب  لقن  رد  اما  درادـن ؛  یهاگیاج  هدـیزگرب  نز  ناونع  هب  هشیاع  يذـمرت  ملـسم و  لقن  رد  دـیدومرف  هظحالم  هک  هنوگنامه 
هدیدرگ لخاد  هشیاع  نآ  ياج  هب  هدش و  فذح  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  مالسلااهیلع و  هجیدخ  ترضح  ینعی  مالـسا  ناهج  ماقمالاو 

 ! ! تسا

هرهاط هقیدـص  ترـضح  هب  تبون  هک  یناـمز  اـما  دـنک ؛  یم  لـقن  ار  یگتخاـس )  ددـعتم ( ثیداـحا  هشیاـع  بقاـنم  لـصف  رد  هک  يراـخب 
رد دسر ( یم  مالسلااهیلع 

 . ح 3877 مالسلااهیلع ،  همطاف  لضف  یف  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
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 : دنک یم  رکذ  ار  لیذ  ثیدح  ود  طقف  مالسلااهیلع )  همطاف  بقانم  باب 

 . هنجلا لهأ  ءاسن  هدیس  همطاف  یبنلا :  لاق 

 . تسا تشهب  لها  نانز  هدیس  مالسلااهیلع  همطاف 

 . ینبضغأ اهبضغأ  نمف  ینم ،  هعضب  همطاف  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نأ 

(1)  . تسا هدومن  كانبضغ  ارم  دنک  كانبضغ  ار  وا  سکره  سپ  تسا ،  نم  دوجو  زا  يا  هراپ  مالسلااهیلع  همطاف 

اب شدانع  رطاخ  هب  اما  دوب ؛  هدید  مالسلااهیلع  ملاع  ود  يوناب  نأش  رد  ار  يا  هحیحـص  ناوارف  ثیداحا  يراخب  کش ،  نودب  هک  یلاح  رد 
یلاح رد  نیا  تسا و  هدرکن  لقن  ار  نیلقث »  رتاوتم «  ثیدح  هک  هنوگنامه  تسا ،  هدرکن  لقن  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ 

 ! تسا هدش  لقن  تنس  لها  بتک  اه  هد  حاحص و  رگید  باتک  جنپ  رد  ینارون  ثیدح  نیا  هک  تسا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  زبس  یمشیربا  سابل  رد  دوخ  تروص  هب  لیئربج  يزور  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  شننـس  رد  يذمرت 
 : تفگ دیسر و  هلآ  و 

(2)  . هرخالاو ایندلا  یف  کتجوز  هذه  ّنإ 

 . ح 3767 مالسلااهیلع ،  همطاف  بقانم  باب  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ح 3880 هشیاع ،  لضف  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2
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 . تسا ترخآ  ایند و  رد  وت  رسمه  هشیاع )  نز ( نیا  انامه 

 : هک دنک  یم  لقن  سنا  زا  يذمرت 

 . هشیاع لاق :  تسا ؟  نیرت  بوبحم  امـش  دزن  یـسک  هچ  کیلا .  ساـنلا  ّبحا  نم  دـش :  هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  يزور 
 . هشیاع دندومرف : 

(1)  ! هشیاع ردپ  دومرف :  مادک ؟  نادرم  زا  دندیسرپ :  سپس  اهوبا .  لاق  لاجرلا ؟  نم  لیق 

نیرتزیزع نیرت و  بوبحم  دندومرف :  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  ینـس  هعیـش و  عبانم  زا  يددـعتم  ثیداحا  رد 
بقانم ندناشوپ  يارب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد   (2)  . تسا مالسلا  هیلع  یلع  مردارب  مالسلااهیلع و  همطاف  مرتخد  نم  دزن  صاخـشا 

سک چیه  رب  دندومن ! !  لعج  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  اب  هطبار  رد  نیماضم  نامه  اب  ار  یثیداحا  یهلا ،  ناراوگرزب  نآ  لیاضف  و 
ندینش لمحت  هک  اجنآ  ات  تشاد ،  لد  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نینزان  دوجو  هب  تبـسن  ار  اه  هنیک  نیرتشیب  هشیاع  هک  تسین  هدیـشوپ 

(3)  . تشادن زین  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  سدقم  مان 

 . ح 3890 هشیاع ،  لضف  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
باتک يداـبآزوریف و  یـضترم  دیـس  فیلأـت  ج 3 ،  هتـسلا ،  حاحـصلا  نم  هسمخلا  لـئاضف  دنمـشزرا  رایـسب  باـتک  هـب  دوـش  هـعجارم  - 2

 . يزودنق یفنح  نامیلس  خیش  فیلأت  هدوملا ،  عیبانی  باتک  ینیما و  همالع  موحرم  فیلأت  ریدغلا  گنسنارگ 
 . تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  دعب  لصف  رد  - 3
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هب دش  هجوتم  هک  هاگنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد ،  رارق  دوخ  تیذا  دروم  ار  نم  هملـس  ما  يزور  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  يذمرت 
 : دومرف وا 

 . اهریغ َّنُکنِم  ٍهأَْرما  ِفاحل  یف  انأ  َیحولا و  َّیلع  لزنُا  ام  هناف  هشئاع ،  یف  ینیذؤت  ال  هملس !  ما  ای 

هب مشاب  منارـسمه  امـش  زا  ینز  اب  فاحل  رد  هک  یلاح  رد  نم  رب  یحو  دشن  لزان  انامه  هک  رازاین !  ارم  هشیاع  نداد  رازآ  اب  هملـس !  ما  يا 
 ! هشیاع زج 

نایم رد  تسا و  هدش  یم  لزان  شسدقم  دوجو  رب  یحو  لاح ،  نآ  رد  هدرب و  یم  رس  هب  باوختخر  رد  هشیاع  اب  ربمایپ  هّللاب  ریجتـسن  ینعی 
 ! ! تشادن ار  یتقایل  نینچ  هشیاع  زج  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز 

!؟  تسا یهلا  یحو  نتفرگ  هرخسم  هب  زج  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سدقم  دوجو  تمرح  کته  رب  هوالع  نخس  نیا  ایآ 

نینچمه دنربب ،  الاب  ار  هشیاع  ماقم  دنتـساوخ  یم  هکنیا  رب  هوالع  تسا (1)  هدمآ  زین  يراخب  حیحص  رد  هک  ثیدح  نیا  لعج  اب  نانمـشد 
 ! دنیامن یفرعم  يداع  ناسنا  کی  دننام  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینارون  تیصخش  دنتساوخ  یم 

حیحص ریغ  هدمآ )  هشیاع  نأش  رد  هک  ثیداحا ( نیا  مامت  لاح ،  ره  هب 

 . ح 3775 هشئاع ،  لضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
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داد رارق  تیذا  رازآ و  دروم  شیاهرادرک ،  نانخس و  اب  ار  ترضح  نآ  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هشیاع  دشاب .  یم 
كرابم مان  ندینـش  لـمحت  یتح  تساـخرب و  همـصاخم  گـنج و  هب  يو  قحرب  هفیلخ  یـصو و  ربارب  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  دـعب  و 

 . مییامن یم  حرطم  تنس  لها  تادنتسم  اب  ار  ثحابم  نیا  متشه ،  لصف  رد  هّللا  ءاش  نا  هک  تشادن ،  زین  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

هریرهوبا اب  هطبار  رد  یثحب 

لوسر دزن  يرجه ،  متفه  لاس  رخاوا  رد  وا  دومن .  مالسا  زاربا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رمع  رخاوا  رد  هک  تسا  يا  هباحـص  زا  یکی  وا 
یمن رتارف  لاس  هس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  وا  یهارمه  دنیوگ :  یم  ناسیون  خیرات  بیترت  نیا  هب  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

هب یمرـضحلا  نبا  اب  هارمه  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اریز  دـنناد ؛  یم  لاـس  ود  زا  رتمک  ار  تدـم  نیا  ناـنآ  زا  یخرب  (1) و   . دور
 . دوب نیرحب  رد  وا  تشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  داتسرف و  نیرحب 

هک یناسک  زا  تیاور ،  دادعت  نیا  مهد  کی  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا ،  هدش  لقن  وا  زا  ثیدح  رازه  نیدـنچ  تنـس ،  لها  بتک  رد 
 ! ! تسا هدشن  لقن  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  لاس  زا 20  شیب 

دوبن و هظفاح  شوخ  ياهقف  ای  نادنمشیدنا و  نارادمتسایس و  زا  زین  دنشاب و  هدش  روهشم  يروالد  داهج و  هب  هک  دوبن  یناسک  زا  هریرهوبا 
ات دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  تسناد ،  یمن  ار  نتشون  ندناوخ و  یتح 

 . هوبنلا تامالع  باب  تسا ،  هدرک  تیاور  دوخ  هرابرد  هریرهوبا  هچنآ  شخب  رد  ص 175 ؛  ج 4 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
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ياج هفـص  لها  نایم  رد  ار  وا  دیمهف و  هنوگ  نیمه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  هتفگ  شدوخ  هکنانچ  دـنک ،  ریـس  ار  شمکش 
شیوخ هرابرد  دوخ  وا  داتـسرف و  یم  ناشیا  يارب  ار  نآ  دـندروآ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  یکاروخ  يا  هقدـص  هاگره  داد و 

ار وا  هک  دیما  نیا  هب  دز ،  یم  یلاح  یب  شغ و  هب  ار  دوخ  تسشن و  یم  هباحـص  هار  رد  دنام و  یم  هنـسرگ  رایـسب  هک  تسا  هدرک  تیاور 
(1)  . دنهدب ییاذغ  دنربب و  هناخ  هب 

رازه شـش  زا  وا  تایاور  تسا .  هتفاـی  ترهـش  هدرک ،  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  یناوارف  تاـیاور  رطاـخ  هب  هریرهوبا 
اب دوخ  تبحاصم  نارود  ندوب  هاتوک  زا  هتـشذگ  اریز  دـنک ؛  بلج  دوخ  هب  ار  ناققحم  هجوت  هک  هدـش  ببـس  نیمه  هتفر و  رتارف  ثیدـح 

 ! ! تسا هتشادن  روضح  اهنآ  رد  زگره  هک  دنک  یم  تیاور  یثداوح  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

سدقم تحاس  هب  تناها  نینچمه  دنوادخ و  ندوب  ینامسج  رب  ّلاد  هک  یتایاور  رثکا  دیدومن  هظحالم  مود  لوا و  لصف  رد  هک  هنوگنامه 
 ! تسا هریرهوبا  نآ  يوار  هدمآ ،  هتس  حاحص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هک تسا  هدرک  تیاور  شدوخ  هرابرد  هریرهوبا  دنناوخ ! !  یم  مالـسالا »  هیوار  ار «  وا  دننک و  یم  دیکأت  رایـسب  وا  تایاور  رب  تنـس  لها 
 ... منک یم  شوـمارف  مونـش و  یم  یناوارف  تاـیاور  وـت  زا  نم  هّللا !  لوـسر  اـی  مدرک :  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  يزور 

ار يزیچ  رگید  و  مدرک ،  عمج  ار  نآ  نم  نک ،  عمج  ار  نآ  دومرف :  درک و  رپ  ار  دوخ  تشم  سپ  نک .  نهپ  ار  تیاـبع  دومرف :  ترـضح 
(2)  . مدرکن شومارف 

 . ص 430 ینارهت ،  نیسح  ام ،  تالاؤس  - 1
 . ملعلا ظفح  باب  ملعلا ،  باتک  ص 38 ؛  ج 1 ،  يراخب ،  حیحص  - 2
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(1)  ! ! دینش یم  يو  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایاور  زا  یخرب  تشاد و  یگنتاگنت  طابترا  يدوهی  رابحالا  بعک  اب  وا 

 : دیامرف یم  يو  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(2)  . تسا یسود  هریرهوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مدرم  نیرتوگغورد  دینادب 

تسا و هدومن  در  هدرک ،  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  ار  یثیداـحا  زا  يرایـسب  هتـسناد و  وگغورد  ار  وا  اـهراب  زین  هشیاـع 
ياج هب  وت  داد :  خـساپ  وا  دـیوگب ؟  نخـس  هنوگنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يدینـش  یک  تفگ :  وا  راک  ندرمـش  تشز  اـب  راـبکی 

(3)  ... يدوب انح  ناد و  همرس  هنیآ و  مرگرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیدح  ندینش 

رانک زا  يزور  تخادرپ .  یم  ییامندوخ  هب  نآ  ندیـشوپ  اـب  دوب و  هدـیرخ  يا  هزاـت  نیتسوپ  شیرق ،  هلیبق  دارفا  زا  یکی  هک  هدـش  تیاور 
یلص ربمایپ  زا  ایآ  ینک ؟  یم  لقن  ثیدح  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  وت  هریرهوبا !  يا  تفگ :  وا  هب  تشذگ  یم  هریرهوبا 

! ؟  يدینشن يزیچ  نم  نیتسوپ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا 

ماک هب  ار  وا  ادخ  هک  درک  یم  ییامندوخ  ون ،  یسابل  رد  ناینیـشیپ  زا  یکی  تفگ :  یم  هک  مدینـش  مساقلاوبا  زا  داد :  خساپ  وا  هب  هریرهوبا 
 ! دنگوس ادخ  هب  دوش .  اپب  تمایق  ات  دور  یم  ورف  اجنآ  رد  هتسویپ  وا  و  درب .  ورف  نیمز 

 . ص 103 يرصم ،  هیروبا  دومحم  هتشون  هریرهوبا »  باتک «  - 1
 . ص 68 ج 4 ،  یلزتعم ،  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش  - 2
 . ابنج حبصی  مئاصلا  باب  ص 233 ؛  ج 2 ،  يراخب ،  حیحص  - 3
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(1) ! ؟  هن ای  تسا  هدوب  وت  هداوناخ  ای  هلیبق  زا  مناد  یمن 

 : دیوگ یم  تنس  لها  ناخروم  زا  یکی  یبهذ 

(2)  . دوب ّسلدم  هریرهوبا  دیوگ :  یم  هک  دینش  جاجح  نب  هبعش  زا  میهاربا  نب  دیزی 

 : دیوگ یم  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

(3)  . تسا دنسپان  وا  تایاور  صلاخان و  ام  ناداتسا  دزن  هریرهوبا  دیوگ :  یم  یفاکسا  رفعجوبا 

اهنآ نومضم  هک  هدش  لقن  یتایاور  يو  زا  تنس ،  لها  بتک  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تخـسرس  نافلاخم  زا  هریرهوبا 
 . تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سدقم  دوجو  هب  تناها  تراسج و 

نامه جاودزا  هب  ار  وا  تخاس و  قیقع  خاک  وا  يارب  درامگ و  هرونم  هنیدم  رادـنامرف  ار  وا  هیواعم  دوب .  کیدزن  هیواعم  هب  رایـسب  هریرهوبا 
(4)  ! دوب وا  رازگتمدخ  هریرهوبا  هتشذگ  رد  هک  دروآرد  يا  هداز  فارشا  نز 

تروع نآ  اب  هک  تشاد  گنل  کی  اهنت  دمآ و  هنیدم  هب  هنهرب  هریرهوبا ، 

 . ص 432 ام ،  تالاؤس  زا  لقن  هب  ص 108  ج 8 ،  ریثک ،  نبا  هیاهنلاو ،  هیادبلا  - 1
 . یبهذ ءالبنلا ،  مالعا  ریس  - 2

 . ص 67 ج 4 ،  هغالبلا ،  جهن  حرش  - 3
 . ص 434 ینارهت ،  نیسح  ام ،  تالاؤس  - 4

هریرهوبا اب  هطبار  رد  www.Ghaemiyeh.comیثحب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


221 ص :

زا شپـش  دراد و  هگن  ار  دوخ  ناج  همین  نآ  اب  دناوتب  دنهدب و  وا  هب  ینان  همقل  ات  درک  یم  ییادگ  نارذـگهر ،  زا  و  دـناشوپ .  یم  ار  دوخ 
مدرم تشاد و  مالغ  راکتمدخ و  تورث و  تسـشن و  یم  قیقع  خاک  رد  دش و  هرونم  هنیدم  رادـنامرف  ناهگان  تفر ،  یم  الاب  وا  ياپ  ات  رس 

(1)  ! ! دنیایب وا  دزن  هب  دنتسناوت  یمن  هزاجا  یب 

يو هب  هزادـنا  نیا  هیواعم  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نونکا  دوب ؛  ملع  فرـش و  بحاص  هن  تشاد و  مالـسا  رد  يا  هقباـس  هن  هریرهوبا 
؟ ! !  دنادرگ یم  هنیدم  رادنامرف  ار  وا  دنک و  یم  دوخ  رواشم  دهد ،  یم  اهب 

 : باوج

نانآ تمه  ياهتنم  دنتفریذپ ،  رهاظ )  رد  مه  نآ  دوخ ( ناج  ظفح  يارب  طقف  ار  مالسا  هک  نایفسوبا  هیواعم و  نآ  سأر  رد  يوما  نادناخ 
یم هیواعم  دـنکب و  ناـنآ  هب  يا  هژیو  کـمک  تسناوت  یم  هریرهوبا  دوصقم ،  نیا  تهج  دـنک و  دوباـن  ار  مالـسا  دـنناوتب  رگا  هک  دوب  نیا 

رد ثیدح  ندومن  لعج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  نآ  نداد  تبـسن  ثیداحا و  هب  تایلیئارـسا  لیدبت  اب  هریرهوبا  هک  تسناد 
 ! رسدرد نودب  مه  نآ  دنک ،  یم  يو  هب  ار  کمک  نیرتهب  هثالث  يافلخ  دییأت  رد  هژیو  هب  نوگانوگ ،  ياه  هصرع 

 : هک تسا  هدرک  تیاور  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

دجسم هب  هیواعم  اب  تعامج »  لاس  رد  هک «  یماگنه  هریرهوبا 

 . ص 435 ام ،  تالاؤس  - 1
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 : تفگ دیبوک و  دوخ  یناشیپ  هب  ار  شتسد  تسشن و  وناز  رب  دنا ،  هدمآ  زاوشیپ  هب  يرایسب  مدرم  هک  دید  نوچ  دمآ ،  هفوک 

ربمایپ هک  مدینـش  دنگوس !  ادـخ  هب  منازوس ؟  یم  شتآ  هب  ار  مدوخ  مدـنب و  یم  غورد  ربمایپ  رب  نم  دـینک  یم  نامگ  ایآ  قارع !  مدرم  يا 
هب يا  هثداح  اجنآ  رد  سکره  و  تسا ،  روث  ات  ریع  زا  هنیدم  رد  نم  مرح  دراد و  یمرح  يربمایپ  ره  دومرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

هیلع یلع  ینعی  دروآ (!  دوجو  هب  يا  هثداح  نآ  رد  یلع  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  داب و  وا  رب  مدرم  ناگتشرف و  همه  ادخ و  تنعل  دنک ،  اپ 
رادـنامرف ار  وا  تشاد و  یمارگ  داد و  شاداـپ  ار  وا  دیـسر ،  هیواـعم  هب  نخـس  نیا  نوچ  و  دـیناسر )  لـتق  هب  ار  ناـمثع  هنیدـم  رد  مالـسلا 

(1)  . تخاس

تسا هدش  لقن  هریرهوبا  زا  هک  یثیداحا  دادعت 

 : دسیون یم  هباصالا »  رد «  ینالقسع  رجح  نبا 

هدومن دیدحت  ثیدح  هب 5374  ار  وا  تالوقنم  زا  یضعب  تسا و  هدوبر  هباحـص  همه  زا  ار  تقبـس  يوگ  ثیدح ،  لقن  تهج  زا  هریرهوبا 
(2)  . تسا هدومن  لقن  باختنا و  ثیدح  طقف 446  اهنآ  زا  يراخب  و  دنا ! 

 . ص 67 ج 4 ،  هغالبلا ،  جهن  حرش  - 1
 . ص 205 ج 4 ،  هباصالا ،  - 2
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نیدـشار و يافلخ  زا  هک  تسا  یثیداحا  ربارب  نیدـنچ  ثیدـح )  رازه  شـش  هب  بیرق  هدـیدرگ ( لـقن  هریرهوبا  زا  هک  ثیدـح  دادـعت  نیا 
 ! ! تسا هدش  لقن  نارگید 

 : تسا نیا  ام  لاؤس  نونکا 

مالسا یمارگ  لوسر  اب  دندوب و  هدومن  مالسا  راهظا  هریرهوبا  زا  رتدوز  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  نیمدقتم  هکنیا  اب 
رضاح ابلاغ  ماکحا ،  عیرشت  ماگنه  و  دنتسج ،  یم  تکرش  ترضح  نآ  سلاجم  بلاغ  رد  هتـشاد و  يدایز  ترـشاعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دندومن داریا  مدرم  يارب  هک  يا  هبطخ  رد  (1) و   . هدوب ترضح  نآ  ملع  باب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اصوصخ  دندوب ، 
هب اه  هشیدـنا  زاورپ  رود  ناغرم  تسا و  يراج  نم  راسهوک  نماد  زا  مولع  لیـس  ریطلا (»  یلإ  یقریالو  لیـسلا  ینع  ردـحنی  دـندومرف « :  ، 

ربمایپ هباحص  ریاس  ترضح و  نآ  ثیداحا  عومجم  هک  دوش  مهوت  یتح  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  درک )  زاورپ  دنناوتن  نم  شزرا  يادنلب 
هدرکن كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتشیب  لاس  هس  دودح  وا  هکنیا  اب  دشابن  هریرهوبا  ثیداحا  هزادـنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یم راپسهر  نآ  نیا و  هناخ  هب  هراومه  شمکـش  ندرک  ریـس  هشاعا و  يارب  هک  هتـشاد ،  تشیعم  رظن  زا  هک  يراب  تقر  عضو  نآ  اب  مه  نآ 
! ؟  تسا هدش 

رسمه هریرهوبا ،  ندروآ  مالسا  زا  شیپ  لاس ،  هد  هک  هشیاع  ایآ 

 ، ام تالاؤس  ثیدح (!!  دودح 6000  هریرهوبا  زا  اما  تسا ،  هدش  لقن  ثیدح  طقف 537  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  تنس  لها  عبانم  رد  - 1
 ( . ص 460
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هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رضحم  رد  لاس  دودح 14  رد  هدرک و  یم  یگدنز  یحو ،  نوناک  رد  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 ( تالوقنم زا  مهد  کی  تالوقنم ( راشعا  زا  يرـشع  هک  تسا  نکمم  روطچ  تسا ،  هتفر  ایند  زا  هریرهوبا  زا  شیپ  یکدـنا  و  هدوب ،  هلآ  و 

بذک نیا  میلـس  لقع  دشاب ! ؟  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  ثیدح  رازه  دنچ  لاس  هس  تدم  رد  هریرهوبا  یلو  دشاب ،  هتـشادن  ار  هریرهوبا 
میب و چـیه  نودـب  تحاقو و  لامک  اب  هریرهوبا  هک  دـنک  یمن  كرد  یناسآ  یگداس و  هب  يروعـشاب  ره  اـیآ  دریذـپب ؟  هنوگچ  ار  راکـشآ 

(1) ؟  تسا هتشاد  لاغتشا  ثیداحا  لعج  رب  هنادجم  یکاب ، 

 . ص 441 و 442 ام ،  تالاؤس  - 1
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هباحص داهتجا  تلادع و  متفه : لصف 

هراشا

و دنریذپ .  یمن  هراب  نیا  رد  ار  يدقن  هنوگچیه  دننک و  یم  یفرعم  دهتجم  لداع و  ار  هباحص  یمامت  میتفگ  ًالبق  هک  هنوگنامه  تنـس  لها 
مادم دننک و  یم  دانتـسا  تسا  هباحـص  حدم  رد  هک  لاعتم  دنوادخ  مالک  زا  یتایآ  هب  بترم  هباحـص  تیناقح  الاو و  تاماقم  تابثا  تهج 

 ! تسا رگید  يا  هنوگ  هب  ناشلوق  رظن و  هباحص ،  زا  يرایسب  هب  تبسن  هک  دنهد  یم  رارق  ریفکت  یتح  شنزرس و  دروم  ار  نایعیش 

 : مینک یم  حرطم  ثحب  دنچ  اجنیا  رد 

؟  تسیچ هباحص  یحالطصا  يانعم  . 1

 : دیوگ یم  یعفاش  ینالقسع  رجح  نبا 

(1)  . دشاب هتفر  ایند  زا  ناملسم  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هدرک و  تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یسک  یباحص 

قیدـصت ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هدـید و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راب  کی  طقف  یـصخش  رگا  فیرعت ،  نیاربانب 
ای دشاب  هدومن  لقن  وا  زا  ینخس  هچ  هدوبن ؛  ای  دشاب  هدوب  وا  مزالم  هچ  تسا ؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یباحـص  زا  وا  دشاب  هدومن 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یباحص  هن ،  ای  دشاب  هدرک  تکرش  اه  گنج  رد  هچ  هن و 

 . ص 10 ج 1 ،  هباصالا ،  - 1
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 . تسا دهتجم  لداع و 

 : دیوگ یم  هباحص  تلادع  هرابرد  رجح  نبا 

(1)  . تسا هدرکن  تفلاخم  نآ  اب  یسک  راذگ ! !  تعدب  یکدنا  زج  هب  دراد و  رظن  قافتا  دنلداع  هباحص  یمامت  هک  رظن  نیا  رب  تنس  لها 

 : تفگ تنس  لها  هب  دیاب 

 ، دندیناسر لتق  هب  ار  رگیدکی  دندیـشک و  فص  رگیدـکی  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  هک  يا  هباحـص  ایآ 
دانتسا هباحص  دیجمت  رد  نآرق  زا  تایآ  یـضعب  هب  هک  امـش  درادن ؟  انعم  ًالـصا  هباحـص  هرابرد  لطاب  قح و  ایآ  دنتـشهب ؟  لها  نانآ  همه 

هدـمآ نآرق  رد  هباحـص  دـیدش  تمذـم  رد  هک  يرگید  تایآ  هب  ارچ  دـیناد ؛  یم  نانآ  همه  ندوب  یتشهب  هناشن  ار  تایآ  نیا  دـینک و  یم 
 ، نآرق تایآ  اب  هطبار  رد  یـشنیزگ  هنوگنیا  هک  یـسک  ایآ  دینک ؟  یمن  دانتـسا  تسا  هباحـص  حدم  تایآ  ربارب  نیدنچ  ناشدادعت  تسا و 

؟  تسا تقیقح  قح و  لها  وا  دنک ،  یم  تواضق  هباحص  هب  تبسن 

دنناد یمن  لداع  ار  هباحص  همه  هک  یناسک  هرابرد  تنس  لها  رظن  . 2

 : دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ینالقسع  رجح  نبا 

 . ص 9 و 10 ج 1 ،  هباصالا ،  - 1
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(1)  . دنرفاک قیدنز و  دنهد ،  یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  ادخ  لوسر  هباحص  زا  یکی  هک  یناسک 

 : دیوگ یم  یبهذ 

(2)  . دیناوخن زامن  شا  هزانج  رب  دیماشاین و  دیروخن و  يزیچ  وا  اب  سپ  دریگب ،  نانآ  رب  یصقن  ای  دنک  ییوج  بیع  هباحص  زا  سکره 

نیا هب  تبسن  یسک  رگا  نیاربانب  دنناد ؛  یم  هباحـص  زا  زین  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  ریبز ،  هحلط ،  صاعورمع ،  هیواعم ،  نایفـسوبا ،  نانآ 
 ! ! دنجراخ نید  زا  دنادن  لداع  ار  نانآ  دشاب و  نیبدب  صاخشا 

 : تنس لها  زا  ام  لاؤس 

! ؟  درادن ای  دراد  دوجو  لطاب  قح و  ناونع  هب  يزیچ  ملاع  رد  ایآ 

 . دراد دوجو  لطاب  قح و  يرآ ،  دنهد :  یم  باوج  اعطق  نانآ 

تسا و یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دیا  هدومنن  لقن  ددعتم  ثیداحا  رد  امـش  دوخ  رگم  لاؤس : 
؟  دندرگ یمن  ادج  مه  زا  زگره 

توادع هب  مالسلا  هیلع  یلع  ینعی  قح  روحم  ربارب  رد  هک  یناسک  دییوگب  نونکا 

 . ص 17 و 18 ج 1 ،  هباصالا ،  - 1
 . ص 238 یبهذ ،  رئابکلا ،  - 2
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!!؟  دنتشهب لها  لداع و  هنوگچ  دنتساخرب ،  هلتاقم  و 

 : تنس لها  باوج 

 ! ! شیوخ یناسفن  ياهاوه  قبط  هن  دندرک  لمع  ناشداهتجا  قبط  دندوب و  دهتجم  نانآ 

لطاب قح و  ناونع  هب  يزیچ  ملاع  رد  اریز  تسین !  راگزاس  ینادـجو  یلقع و  ینید و  ياه  كالم  زا  کـی  چـیه  هب  رکفت  نیا  اـم :  باوج 
تسا لطاب  دریگب  رارق  وا  لباقم  رد  سکره  دشاب و  یم  قح  روحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نخس  قبط  نینمؤملاریما  دراد و  دوجو 

 . مالسلاو

هباحص اب  هطبار  رد  نآرق  تایآ  . 3

قفانم باحصا  زا  یخرب  هک  هدنامهف  ام  هب  تسا و  هدوشگ  ام  رب  ار  هار  نیا  درادن ،  ییابا  قح  نتفگ  زا  تسا و  یهلا  مالک  هک  میرک  نآرق 
تیذا ناونع  هب  ار  یخرب  دنشاب و  یم  هتشگرب  قح  زا  یخرب  كرشم و  یخرب  هدننک و  بیذکت  یخرب  رگمتـس و  یخرب  راکهبت و  یخرب  و 
تمالم زا  ادخ  هار  رد  دیوگ و  یمن  نخـس  سوه  اوه و  يور  زا  زگره  هک  زین  ادخ  لوسر  دیامن و  یم  یفرعم  شلوسر  ادخ و  ناگدـننک 

ار یخرب  دندترم و  باحـصا  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـنامهف  ام  هب  هدوشگ و  ام  يور  رب  ار  باب  نیا  دـساره ،  یمن  يا  هدـننک  تمالم  چـیه 
ربمایپ اب  تبحـص  یتسود و  دنتـسه و  یمنهج  اعطق  هک  دراد  یم  مالعا  یـضعب  هب  تبـسن  دـنک و  یم  یفرعم  نیطـساق  نیثکان و  نیقراـم و 

چیه لوپ و  چـیه  هک  يزور  رد  دوش ،  ربارب  ود  ناشباذـع  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  هکلب  درادـن ؛  ناـشیا  رب  يدوـس  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هدیاف یماقم ، 
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دننک یم  عنم  ار  ناناملـسم  تنـس  لها  ارچ  دهد ،  یم  یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  هک  لاح  سپ  درادن . 
نانمشد دننک و  يوریپ  نانآ  زا  دنـسانشب و  ار  ادخ  يایلوا  ناناملـسم  ددرگن و  راکـشآ  قح  ات  دننکن  ثحب  وگتفگ و  هباحـص ،  هرابرد  هک 

(1)  . دنیوج تئارب  نانآ  زا  دنسانشب و  ار  ادخ 

 : دییامرفب هظحالم  میروآ ،  یم  ار  تسا  نانآ  ینامیا  تسس  نایب  ای  قافن و  نایب  هباحص و  مذ  رد  هک  تایآ  زا  یخرب  نونکا 

 : دنتخانش یم  هباحص  ناونع  هب  ار  نانآ  مدرم  هک  ناقفانم  اب  هطبار  رد 

َیلِإ َنوُّدَُری  َُّمث  ِْنیَتَّرَم  ْمُُهبِّذَُعنَـس  ْمُهُمَْلعَن  ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  َـال  ِقاَـفِّنلا  یَلَع  اوُدَرَم  ِهَنیِدَْـملا  ِلـْهَأ  ْنِمَو  َنوُِقفاَـنُم  ِباَرْعَءْـالا  َنِم  ْمَُکلْوَـح  ْنَّمِمَو  » 
(2)  « ٍمیِظَع ٍباَذَع 

یمن ار  نانآ  وت  دنا .  هتفرگ  وخ  قافن  رب  يا »  هّدع  زین  هنیدم «  ِنانکاس  زا  و  دـنقفانم ،  دنتـسه  امـش  نوماریپ  هک  ینانیـشن  هیداب  زا  یخرب  و 
 . دنوش یم  هدینادرگزاب  گرزب  یباذع  هب  سپس  مینک  یم  باذع  راب  ود  ار  نانآ  يدوز  هب  میسانش .  یم  ار  نانآ  ام  یسانش ، 

ُهَّللا ُمُهاَنْغَأ  ْنَأ  َّالِإ  اوُمَقَن  اَمَو  اُولاَنَی  َْمل  اَِمب  اوُّمَهَو  ْمِهِمَالْسِإ  َدَْعب  اوُرَفَکَو  ِْرفُْکلا  َهَِملَک  اُولاَق  ْدََقلَو  اُولاَق  اَم  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  » 
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ٍریِصَن َالَو  ٍِّیلَو  ْنِم  ِضْرَءْالا  ِیف  ْمَُهل  اَمَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  ًامِیلَأ  ًاباَذَع  ُهَّللا  ْمُْهبِّذَُعی  اْوَّلَوَتَی  ْنِإَو  ْمَُهل  ًاْریَخ  ْنُکَی  اُوبُوتَی  ْنِإَف  ِِهلْضَف  ْنِم  ُُهلوُسَرَو 
(1)«

رفک ناشندروآ  مالسا  زا  سپ  هتفگ و  رفک  نخس  اعطق  هک  یلاح  رد  دنا ،  هتفگن  اوران »  نخس  هک «  دنروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب   [ ناقفانم ] 
ییوـجبیع هب  و  هلآ ، ]  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  لـتق  ینعی  دنتـشامگ [  تّمه  دـندشن  نآ  ماـجنا  هب  قـّفوم  هـچنآ  رب  و  دـنا ،  هدـیزرو 

و تسا ،  رتهب  نانآ  يارب  دننک  هبوت  رگا  سپ  دندینادرگ .  زاین  یب  ار  نانآ  دوخ  لضف  زا  شربمایپ  ادخ و  هکنآ  زا »  دعب  رگم «  دنتـساخنرب 
 . تشاد دنهاوخن  يروای  رای و  نیمز  يور  رد  و  دنک ،  یم  كاندرد  یباذع  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادخ  دنباترب ،  يور  رگا 

ِِهلْـضَف ْنِم  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ْمُهاَنْغَأ  ْنَأ  َّالِإ  اوُمَقَن  اَمَو  اُولاَنَی  َْمل  اَِمب  اوُّمَهَو  ْمِهِمَالْـسِإ  َدَْعب  اوُرَفَکَو  ِْرفُْکلا  َهَِملَک  اُولاَق  ْدََـقلَو  اُولاَق  اَم  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  » 
ْنَم ْمُْهنِمَو  ٍریِـصَن *  َالَو  ٍِّیلَو  ْنِم  ِضْرَءْالا  ِیف  ْمَُهل  اَمَو  ِهَرِخآـْلاَو  اَْینُّدـلا  ِیف  ًاـمِیلَأ  ًاباَذَـع  ُهَّللا  ْمُْهبِّذَُـعی  اْوَّلَوَتَی  ْنِإَو  ْمَُهل  ًاْریَخ  ْنُکَی  اُوبُوتَی  ْنِإَـف 
ِیف ًاقاَِفن  ْمُهَبَقْعَأَف  َنوُضِْرعُم *  ْمُهَو  اوَّلَوَتَو  ِِهب  اُولَِخب  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُهاَتآ  اَّمَلَف  َنیِِحلاَّصلا *  ْنِم  َّنَنوُکََنلَو  َّنَقَّدَّصََنل  ِِهلْضَف  ْنِم  اَناَتآ  ِْنَئل  َهَّللا  َدَهاَع 

(2)  « َنُوبِذْکَی اُوناَک  اَِمبَو  ُهوُدَعَو  اَم  َهَّللا  اوُفَلْخَأ  اَِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  َیلِإ  ْمِِهبُوُلق 
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هدیزرو رفک  ناشندروآ  مالـسا  زا  سپ  هتفگ و  رفک  نخـس  اعطق  هک  یلاح  رد  دنا ،  هتفگن  اوران »  نخـس  هک «  دنروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب 
دوخ لضف  زا  شربمایپ  ادخ و  هکنآ  زا »  دعب  رگم «  دنتساخنرب  ییوجبیع  هب  و  دنتشامگ ،  تّمه  دندشن  نآ  ماجنا  هب  ّقفوم  هچنآ  رب  و  دنا ، 

یباذـع ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادـخ  دـنباترب ،  يور  رگا  و  تسا ،  رتهب  ناـنآ  يارب  دـننک  هبوت  رگا  سپ  دـندینادرگ .  زاـین  یب  ار  ناـنآ 
مَرَک زا  رگا  هک  دـنا  هدرک  دـهع  ادـخ  اب  هک  دـنا  یناسک  نانآ  زا  و  تشاد .  دـنهاوخن  يروای  رای و  نیمز  يور  رد  و  دـنک ،  یم  كاـندرد 
لُخب نادب  دیـشخب ،  نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  نوچ  سپ  دش .  میهاوخ  ناگتـسیاش  زا  داد و  میهاوخ  هقدص  اعطق  دـنک ،  اطع  ام  هب  شیوخ 

 ، دنتفگ یم  غورد  هک  يور  نآ  زا  دندرک و  هدعو  فلخ  ادخ  اب  هکنآ  يازـس  هب  هجیتن ،  رد  دنتفاترب .  يور  ضارعا  لاح  هب  و  دـندیزرو ، 
 . دراذگ یقاب  ار  قافن  ياهدمایپ  دننک  یم  رادید  ار  وا  هک  يزور  ات  ناشیاهلد  رد 

(1)  « ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  َدوُدُح  اوُمَْلعَی  َّالَأ  ُرَدْجَأَو  ًاقاَِفنَو  ًاْرفُک  ُّدَشَأ  ُباَرْعَءْالا  » 
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 ، دننادن هدرک ،  لزان  شا  هداتـسرف  رب  ادخ  هک  ار  هچنآ  دودح  هکنیا  هب  و  رت ،  تخـس  نارگید »  زا  قافن «  رفک و  رد  برع ،  ِنانیـشن  هیداب 
 . تسا میکح  ياناد  ادخ  و  دنرتراوازس . 

 * َنوُرُعْـشَی اَمَو  ْمُهَـسُفنَأ  َّالِإ  َنوُعَدْـخَی  اَمَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َهَّللا  َنوُعِداَُخی  َنِینِمْؤُِمب *  ْمُه  اَمَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِابَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  ْنِمَو  » 
(1)  « َنُوبِذْکَی اُوناَک  اَِمب  ٌمِیلَأ  ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ًاضَرَم  ُهَّللا  ْمُهَداَزَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف 

نانمؤم ادـخ و  اب  دنتـسین .  نیتسار »  ناگدـنورگ «  یلو  میا ، »  هدروآ  نامیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  اـم  دـنیوگ « :  یم  مدرم  زا  یخرب  و 
 » هب دوزفا و  ناشـضرم  رب  ادخ  تسا و  یـضرم  ناشیاهلد  رد  دـنمهف .  یمن  و  دـننز ،  یمن  گنرین  نتـشیوخ  رب  زج  یلو  دـنزاب  یم  گنرین 

 . تشاد دنهاوخ  شیپ »  رد  كاندرد «  یباذع  دنتفگ ،  یم  غورد  هب  هچنآ  يازس » 

ًهَّنُج ْمُهَناَْمیَأ  اوُذَـخَّتا  َنُوبِذاََکل *  َنیِِقفاَنُْملا  َّنِإ  ُدَهْـشَی  ُهَّللاَو  ُُهلوُسََرل  َکَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ُلوُسََرل  َکَّنِإ  ُدَهْـشَن  اُولاَق  َنوُِقفاَنُْملا  َكَءاَـج  اَذِإ  » 
(2)  « َنوُهَقْفَی ْمُهَف َال  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  َِعبُطَف  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  َنُولَمْعَی *  اُوناَک  اَم  َءاَس  ْمُهَّنِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَصَف 
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یم مه »  ادخ «  و  ییادخ »  ربمایپ  اعقاو  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  دـنیوگ « :  دـنیآ  وت  دزن  ناقفانم  نوچ  نابرهم ،  رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
يرپس نوچ »  ار «  دوخ  ياهدنگوس  دنیوگغورد .  تخـس  هرهچ  ود  مدرم  هک  دهد  یم  یهاوگ  ادخ  و  یتسه ،  وا  ربمایپ  اعقاو  وت  هک  دناد 

 ، هدروآ نامیا  نانآ  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  دننک .  یم  دب  هچ  نانآ  هک  یتسار  دـنا .  هتـشادزاب  ادـخ  هار  زا  ار »  مدرم  هتفرگ و «  دوخ  رب 
 . دنمهف یمن  رگید »  هدش و «  هدز  رهم  ناشیاهلد  رب  هجیتن  رد  دنا و  هتخادرپ  راکنا  هب  سپس 

ِِهب اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَقَو  ِتوُغاَّطلا  َیلِإ  اوُمَکاَحَتَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َِکْلبَق  ْنِم  َلِزنُأ  اَمَو  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ  » 
 * ًادوُدُص َْکنَع  َنوُّدُصَی  َنیِِقفاَنُْملا  َْتیَأَر  ِلوُسَّرلا  َیلِإَو  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  َیلِإ  اَْولاَعَت  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  ًادـیَِعب *  ًالَالَـض  ْمُهَّلُِـضی  ْنَأ  ُناَْطیَّشلا  ُدـیُِریَو 

(1)  « ًاقِیفْوَتَو ًاناَسْحِإ  َّالِإ  اَنْدَرَأ  ْنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  َكوُءاَج  َُّمث  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اَِمب  ٌهَبیِصُم  ْمُْهَتباَصَأ  اَذِإ  َْفیَکَف 

اب دنا «  هدروآ  نامیا  هدیدرگ ،  لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  هب »  هدش و «  لزان  وت  يوس  هب  هچنآ  هب  دنرادنپ  یم  هک  ار  یناسک  يا  هدیدن  ایآ 
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یم ناطیش  یلو  دنزرو ،  رفک  نادب  هک  دنا  هتفای  نامرف  اعطق  هکنآ  اب  دنربب ،  توغاط  يوس  هب  ار  دوخ  نایم  ِيرواد  دنهاوخ  یم  همه »  نیا 
 « وا ربماـیپ «  يوس  هب  هدرک و  لزاـن  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  دوش « :  هتفگ  ناـشیا  هب  نوچ  و  دزادـنارد .  يرود  ِیهارمگ  هب  ار  ناـنآ  دـهاوخ 
هب یتبیصم  ناشنیشیپ  رادرک  راک و  ِيازس  هب  هک  یماگنه  هنوگچ ،  سپ  دنبات .  یمرب  يور  تخس ،  وت  زا  هک  ینیب  یم  ار  ناقفانم  دییایب ، » 

؟  میتشادن يدصق  تقفاوم  ییوکین و  زج  ام  هک  دنروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  دنیآ و  یم  وت  دزن  دسر ،  یم  نانآ 

(1)  « َلِیبَّسلا اوُّلِضَت  ْنَأ  َنوُدیُِریَو  ََهلاَلَّضلا  َنوُرَتْشَی  ِباَتِْکلا  َنِم  اًبیِصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ  » 

 . دیوش هارمگ  زین »  امش «  دنهاوخ  یم  دنرخ و  یم  ار  یهارمگ  یتسیرگنن ؟  دنا  هتفای  باتک  زا  يا  هرهب  هک  یناسک  هب  ایآ 

ْمُهَلَتاَق ْمُهْرَذْحاَف  ُّوُدَْعلا  ْمُه  ْمِْهیَلَع  ٍهَْحیَص  َّلُک  َنُوبَسْحَی  ٌهَدَّنَـسُم  ٌبُشُخ  ْمُهَّنَأَک  ْمِِهلْوَِقل  ْعَمْـسَت  اُولوُقَی  ْنِإَو  ْمُهُماَسْجَأ  َُکبِْجُعت  ْمُهَْتیَأَر  اَذِإَو  » 
(2)  « َنوُکَفُْؤی یَّنَأ  ُهَّللا 

بّجعت هب  ار  وت  ناشیاه  لکیه  ینیبب ،  ار  نانآ  نوچ  و 
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روخرد هدـش و  كوپ  هک  دـنراوید «  رب  کشخ  یبوچ  نانآ  ییوگ  یهد  یم  ارف  شوگ  ناشراتفگ  هب  دـنیوگ  نخـس  نوچ  و  دراد ،  یماو 
 « تقیقح زا  اجک «  ات  ناشدـشکب  ادـخ  زیهرپب  نانآ  زا  دننمـشد  ناشدوخ  دـنرادنپ .  یم  شیوخ  نایز  هب  ار  يدایرف  ره  دنتـسین : »  داـمتعا 

 . دنا هتفای  فارحنا 

َنوُرُْظنَی ْمُهَْتیَأَر  ُفْوَْخلا  َءاَج  اَذِإَف  ْمُْکیَلَع  ًهَّحِـشَأ  ًالِیلَق *  َّالِإ  َسْأَْبلا  َنُوتْأَی  َالَو  اَْنَیلِإ  َُّملَه  ْمِِهناَوْخِإـِل  َنِیِلئاَْـقلاَو  ْمُْکنِم  َنِیقِّوَعُْملا  ُهَّللا  ُمَْلعَی  ْدَـق  » 
َطَبْحَأَف اُونِمُْؤی  َْمل  َِکَئلْوُأ  ِْریَْخلا  یَلَع  ًهَّحِشَأ  ٍداَدِح  ٍهَنِْسلَِأب  ْمُکوُقَلَـس  ُفْوَْخلا  َبَهَذ  اَذِإَف  ِتْوَْملا  ْنِم  ِْهیَلَع  یَـشُْغی  يِذَّلاَک  ْمُُهُنیْعَأ  ُروُدَت  َْکَیلِإ 

(1)  « ًاریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  َناَکَو  ْمَُهلاَمْعَأ  ُهَّللا 

هب يور  یکدـنا  زج  و  دـییایب »  ام  دزن  دـنتفگ « :  یم  ناشناردارب  هب  هک  ار  یناسک  نآ  امـش و  ناگدـنوش »  عناـم  و  نانکـشراک «  دـنوادخ 
ورف ار  وا  گرم  هک  یسک  دننام  هک  ینیب  یم  ار  نانآ  دسر  ارف  رطخ  نوچ  و  دننالیخب ،  امـش  رب  دسانـش . »  یم  بوخ  دنروآ «  یمن  گنج 
دننز یم  شین  دنت  ییاه  نابز  اب  ار  امش  دوش  فرطرب  سرت  نوچ  دنرگن و  یم  وت  يوس  هب  و »  دخرچ «  یم  هقدح  رد  ناشنامـشچ  هتفرگ ، 

دنا و هدرواین  نامیا  نانآ  دنصیرح .  لام  رب 

 . هیآ 18 و 19 بازحا ،  هروس  - 1
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 . تسا ناسآ  ادخ  رب  هراومه  راک »  نیا «  و  هدینادرگ ،  هابت  ار  ناشلامعا  ادخ 

ُهَّللاَو ِلْوَْقلا  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتلَو  ْمُهاَمیِِسب  ْمُهَْتفَرَعَلَف  ْمُهَکاَْنیَرََأل  ُءاَشَن  َْولَو  ْمُهَناَغْـضَأ *  ُهَّللا  َجِرُْخی  َْنل  ْنَأ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  » 
(1)  « ْمَُکلاَمْعَأ ُمَْلعَی 

ار نانآ  اعطق  میهاوخب ،  رگا  و  درک ؟  دهاوخن  راکشآ  ار  نانآ  هنیک  زگره  ادخ  هک  دنتشادنپ  تسه ،  یضرم  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  ایآ 
دُرب و یهاوخ  یپ  ناـنآ  لاـح »  هب «  نخـس  گـنهآ  زا  یـسانش و  یم  ناـش   « یقیقح يامیـس «  هب  ار  ناـشیا  هجیتـن  رد  میناـیامن ،  یم  وت  هب 

 . دناد یم  ار  امش  ياهراک  هک  تسادخ 

ْنِم ْمَُکل  ُِکلْمَی  ْنَمَف  ُْلق  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  اَم  ْمِِهتَنِْـسلَِأب  َنُولوُقَی  اََنل  ْرِفْغَتْـساَف  اَنُولْهَأَو  اَُنلاَْومَأ  اَْنتَلَغَـش  ِباَرْعَءْالا  ْنِم  َنوُفَّلَخُْملا  ََکل  ُلوُقَیَـس  » 
(2)  « ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللا  َناَک  َْلب  ًاعْفَن  ْمُِکب  َداَرَأ  َْوأ  ًاّرَض  ْمُِکب  َداَرَأ  ْنِإ  ًاْئیَش  ِهَّللا 

شزرمآ ام  يارب  دندرک ،  راتفرگ  ار  ام  نامناسک  ام و  لاوما  تفگ « :  دنهاوخ  وت  هب  يدوز  هب  نیشن  هیداب  ِناگدنام  ياجرب 

 . هیآ 29 و 30 دّمحم ،  هروس  - 1
 . هیآ 11 حتف ،  هروس  - 2
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یـسک هچ  دناسرب  يدوس  ای  ینایز  امـش  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  وگب :  دـننار .  یم  شیوخ  نابز  رب  تسین  ناشیاهلد  رد  هک  ار  يزیچ  هاوخب » 
 . تسا هاگآ  هراومه  دینک  یم  هچنآ  هب  هک  تسادخ  نیا »  هکلب «  دراد ؟  ار  يزیچ  رایتخا  امش  يارب  وا  ربارب  رد 

 : دنتفرگ رارق  یهلا  شهوکن  دروم  دندوب  نامیا  تسس  نوچ  اما  دندوبن ؛  قفانم  هک  یباحصا  هرابرد  اما 

اَْینُّدلا ِهاَیَْحلا  ُعاَتَم  اَمَف  ِهَرِخْآلا  ْنِم  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلِاب  ُْمتیِضَرَأ  ِضْرَءْالا  َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِفنا  ْمَُکل  َلِیق  اَذِإ  ْمَُکل  اَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  » 
(1)  « ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ًاْئیَش  ُهوُّرُضَت  َالَو  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْسَیَو  ًامِیلَأ  ًاباَذَع  ْمُْکبِّذَُعی  اوُرِفنَت  َّالِإ  ٌلِیلَق *  َّالِإ  ِهَرِخْآلا  ِیف 

جرخ هب  يدنُک  دیوش »  جیـسب  ادخ  هار  رد  دوش « :  یم  هتفگ  امـش  هب  نوچ  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  امـش  دـیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
جیـسب رگا  تسین .  یکدنا  زج  ترخآ ،  ربارب  رد  ایند  یگدنز  عاتم  دیا ؟  هدرک  شوخ  لد  ایند  یگدنز  هب  ترخآ  ياج  هب  ایآ  دیهد ؟  یم 

ینایز وا  هب  و  دروآ ،  یم  امش  ياج  هب  رگید  یهورگ  و  دنک ،  یم  باذع  كاندرد  یباذع  هب  ار  امش  ادخ »  دیوشن « ، 

 . هیآ 38 و 39 هبوت ،  هروس  - 1
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 . تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  و  دیناسر ،  دیهاوخن 

َنوُدِـهاَُجی َنیِِرفاَْکلا  یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحیَو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَـتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی  » 
(1)  « ٌمِیلَع ٌعِساَو  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلَذ  ٍِمئَال  َهَمَْول  َنُوفاَخَی  َالَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف 

ار ناـنآ  هک  دروآ  یم  ار  رگید »  یهورگ «  ادـخ  يدوز  هب  ددرگرب ،  دوـخ  نید  زا  امـش  زا  سک  ره  دـیا ،  هدروآ  ناـمیا  هـک  یناـسک  يا 
دننک یم  داهج  ادخ  هار  رد  دنزارفرس .  نارفاک  رب  و »  نتورف « ،  نانمؤم ،  اب  نانیا »  دنراد « .  تسود  ار  وا  زین »  نانآ «  دراد و  یم  تسود 

 . تساناد رگشیاشگ  ادخ  و  دهد ،  یم  دهاوخب  هک  ره  هب  ار  نآ  تسادخ .  لضف  نیا  دنسرت .  یمن  يرگتمالم  چیه  شنزرس  زا  و 

(2)  « َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأَو  ْمُِکتاَناَمَأ  اُونوُخَتَو  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  اُونوُخَت  اُونَمآ َال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  » 

تنایخ وا  ربمایپ  ادخ و  هب  دیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

 . هیآ 54 هدئام ،  هروس  - 1
 . هیآ 27 لافنا ،  هروس  - 2
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 « . درک تنایخ  دیابن  هک  دیناد «  یم  دوخ  دیزرون و  تنایخ  دوخ  ياهتناما  رد  زین »  دینکم و « 

(1)  « َنُولَعْفَت اَم َال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت *  اَم َال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  » 

دـییوگب و ار  يزیچ  هک  تسا  دنـسپان  تخـس  ادـخ  دزن  دـیهد ؟  یمن  ماجنا  هک  دـییوگ  یم  يزیچ  ارچ  دـیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
 . دیهدن ماجنا 

(2)  « َنِیقِداَص ُْمتنُک  ْنِإ  ِناَمیِءِْالل  ْمُکاَدَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا  َْلب  ْمُکَمَالْسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت  ُْلق َال  اوُمَلْسَأ  ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی  » 

تیادـه اب  هک  تسادـخ  نیا »  هکلب «  دـیراذگم ،  ّتنم  ناتندروآ  مالـسا  زا  نم  رب  وگب :  دـنهن  یم  ّتنم  وت  رب  دـنا  هدروآ  مالـسا  هکنیا  زا 
 . دیشاب وگتسار  رگا  دراذگ ،  یم  ّتنم  امش  رب  نامیا ،  هب  امش  ندرک 

ْمُکُجاَوْزَأَو ْمُُکناَوْخِإَو  ْمُکُؤاَْنبَأَو  ْمُکُؤَابآ  َناَک  ْنِإ  ُْلق  » 

 . هیآ 2 و 3 فص ،  هروس  - 1
 . هیآ 17 تارجح ،  هروس  - 2
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یَّتَح اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداَهِجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اَهَنْوَضْرَت  ُنِکاَسَمَو  اَهَداَسَک  َنْوَشْخَت  ٌهَراَِـجتَو  اَـهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاَْومَأَو  ْمُُکتَریِـشَعَو 
(1)  « َنیِقِساَْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللاَو َال  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی 

ییاهارس دیکانمیب و  شداسک  زا  هک  یتراجت  دیا و  هدروآ  درگ  هک  یلاوما  امش و  نادناخ  نانز و  ناردارب و  نارـسپ و  ناردپ و  رگا  وگب : 
 » ار شنامرف  ادخ  ات  دیشاب  رظتنم  سپ  تسا ،  رت  ینتشاد  تسود  يو  هار  رد  داهج  شربمایپ و  ادخ و  زا  امش  دزن  دیراد ،  یم  شوخ  هک  ار 

 . دنک یمن  ییامنهار  ار  ناقساف  هورگ  دنوادخ  و  دروآ .  رد »  ارجا  هب 

ْمُِکلاَمْعَأ ْنِم  ْمُْکِتلَی  َُهلوُسَرَو َال  َهَّللا  اوُعیُِطت  ْنِإَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُناَمیِءْالا  ْلُخْدَـی  اََّملَو  اَنْمَلْـسَأ  اُولُوق  ْنَِکلَو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُباَرْعَءْالا  َْتلاَق  » 
(2)  « ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَش 

ياهلد رد  زونه  و  میدروآ » .  مالـسا  دـییوگب :  نکیل  دـیا ،  هدرواین  نامیا  وگب « :  میدروآ » .  نامیا  دـنتفگ « :  نانیـشن  هیداب  زا »  یخرب  » 
ادخ دنک .  یمن  مک  يزیچ  ناتیاه  هدرک  ِشزرا »  زا «  دیرب  نامرف  ار  وا  ِربمایپ  ادخ و  رگا  و  تسا .  هدشن  لخاد  نامیا  امش 

 . هیآ 24 هبوت ،  هروس  - 1
 . هیآ 14 تارجح ،  هروس  - 2
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 . تسا نابرهم  هدنزرمآ 

(1)  « َنوُدَّدَرَتَی ْمِِهْبیَر  ِیف  ْمُهَف  ْمُُهبُوُلق  َْتباَتْراَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا َال  َُکنِذْأَتْسَی  اَمَّنِإ  » 

ّکـش رد  هداتفا و  ّکش  هب  ناشیاهلد  دنرادن و  نامیا  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  دنورن »  داهج  هب  دـنهاوخ «  یم  هزاجا  وت  زا  یناسک  اهنت 
 . دننادرگرس دوخ 

ُراَن ُْلق  ِّرَْحلا  ِیف  اوُرِفنَت  َـال  اُولاَـقَو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَأـِب  اوُدِـهاَُجی  ْنَأ  اوُهِرَکَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َفَـالِخ  ْمِهِدَـعْقَِمب  َنوُفَّلَخُْملا  َحِرَف  » 
(2)  « َنوُهَقْفَی اُوناَک  َْول  ًاّرَح  ُّدَشَأ  َمَّنَهَج 

دننک داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  اب  هکنیا  زا  و  دندش ،  نامداش  ادخ ،  لوسر  زا  سپ  دوخ ،  ِنتسشن  هناخ »  هب «  ناگدنام ،  ياج  رب 
 . تسا رت  نازوس  مّنهج  شتآ  دنبایرد  رگا  وگب :  دیورن .  نوریب  امرگ  نیا  رد  دنتفگ :  و  دنتشاد ،  تهارک  ، 

ُهَّللا َجِرُْخی  َْنل  ْنَأ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  ْمَُهلاَمْعَأ *  َطَبْحَأَف  ُهَناَوْضِر  اوُهِرَکَو  َهَّللا  َطَخْسَأ  اَم  اوُعَبَّتا  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  » 

 . هیآ 45 هبوت ،  هروس  - 1
 . هیآ 81 هبوت ،  هروس  - 2
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(1)  « ْمَُکلاَمْعَأ ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ِلْوَْقلا  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتلَو  ْمُهاَمیِِسب  ْمُهَْتفَرَعَلَف  ْمُهَکاَْنیَرََأل  ُءاَشَن  َْولَو  ْمُهَناَغْضَأ * 

یناسک ایآ  دینادرگ .  لطاب  ار  ناشلامعا  سپ  دنتشادن  شوخ  ار  شیدنسرخ  دنا و  هدرک  يوریپ  هدروآ  مشخ  هب  ار  ادخ  هچنآ  زا  نانآ  اریز 
یم وت  هب  ار  نانآ  اعطق  میهاوخب ،  رگا  و  درک ؟  دهاوخن  راکـشآ  ار  نانآ  هنیک  زگره  ادخ  هک  دنتـشادنپ  تسه ،  یـضرم  ناشیاهلد  رد  هک 

هک تسادـخ  دُرب و  یهاوخ  یپ  نانآ  لاح »  هب «  نخـس  گنهآ  زا  یـسانش و  یم  ناش   « یقیقح يامیـس «  هب  ار  ناشیا  هجیتن  رد  میناـیامن ، 
 . دناد یم  ار  امش  ياهراک 

اْوَّلَوَتَت ْنِإَو  ُءاَرَقُْفلا  ُْمْتنَأَو  ُِّینَْغلا  ُهَّللاَو  ِهِسْفَن  ْنَع  ُلَْخبَی  اَـمَّنِإَف  ْلَْـخبَی  ْنَمَو  ُلَْـخبَی  ْنَم  ْمُْکنِمَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُقِفُنِتل  َنْوَعْدـُت  ِءَـالُؤَه  ُْمْتنَأ  اَـه  » 
(2)  « ْمَُکلاَْثمَأ اُونوُکَی  َُّمث َال  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْسَی 

لخب سک  ره  و  دنزرو ،  یم  لخب  امـش  زا  یخرب  سپ  دـیا .  هدـش  هدـناوخ  ارف  ادـخ  هار  رد  قافنا  يارب  هک  دـیتسه  یمدرم »  نامه «  امش 
زاین یب  ادخ  هنرگ »  و «  هدیزرو ،  لخب  دوخ  نایز  هب  اهنت  دزرو 

 . هیآ 28 30 دّمحم ،  هروس  - 1
 . هیآ 38 دّمحم ،  هروس  - 2
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 . دوب دنهاوخن  امش  دننام  هک  داد  دهاوخ  امش  زا  ریغ  یمدرم  هب  ار  امش  ياج  ادخ »  دیباترب «  يور  رگا  دیدنمزاین و  امش  تسا و 

(1)  « َنوُطَخْسَی ْمُه  اَذِإ  اَْهنِم  اْوَطُْعی  َْمل  ْنِإَو  اوُضَر  اَْهنِم  اوُطْعُأ  ْنِإَف  ِتاَقَدَّصلا  ِیف  َكُزِْملَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  » 

رگا و  دندرگ ،  یم  دونشخ  دوش  هداد  ناشیا  هب  لاوما »  نآ «  زا  رگا  سپ  دنریگ ،  یم  هدرخ  وت  رب  تاقدص  میسقت »  رد «  نانآ  زا  یخرب  و 
 . دنیآ یم  مشخ  هب  هاگانب  دوشن  هداد  ناشیا  هب  نآ  زا 

َنوُذُْؤی َنیِذَّلاَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌهَمْحَرَو  َنِینِمْؤُْمِلل  ُنِمُْؤیَو  ِهَّللاـِب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ْلـُق  ٌنُذُأ  َوُه  َنوـُلوُقَیَو  َِّیبَّنلا  َنوُذْؤـُی  َنیِذَّلا  ْمُْهنِمَو  » 
(2)  « ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  َلوُسَر 

ادـخ هب  تسامـش ،  يارب  یبوخ  شوگ  وگب :  تسا .  روابدوز  وا  دـنیوگ :  یم  دـنهد و  یم  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـشیا  زا  و 
ار ادخ  ربمایپ  هک  یناسک  و  تسا .  یتمحر  دنا  هدروآ  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  يارب  و  دنک ،  یم  رواب  ار  نانمؤم  نخـس »  دراد و «  نامیا 

 « شیپ رد  درد «  رپ  یباذع  دنناسر ،  یم  رازآ 

 . هیآ 58 هبوت ،  هروس  - 1
 . هیآ 61 هبوت ،  هروس  - 2
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 . تشاد دنهاوخ 

ُْمْتنَأَو َال ْمُُکلاَمْعَأ  َطَـبْحَت  ْنَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلاـِب  َُهل  اوُرَهْجَت  َـالَو  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاَوْصَأ  اوُعَفْرَت  َـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  » 
(1)  « َنوُرُعْشَت

نخس دنلب  رگید  یـضعب  اب  امـش  زا  یـضعب  هک  نانچ  مه  و  دینکم ،  ربمایپ  يادص  زا  رتدنلب  ار  ناتیادص  دیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
 . دوش هابت  ناتیاه  هدرک  دینادب  هکنآ  یب  ادابم  دییوگم ،  نخس  دنلب  يادص  هب  وا  اب  دییوگ  یم 

(2)  « َنُولِقْعَی ْمُهُرَثْکَأ َال  ِتاَرُجُْحلا  ِءاَرَو  ْنِم  َکَنوُداَُنی  َنیِذَّلا  َّنِإ  » 

 . دنمهف یمن  ناشرتشیب  دنناوخ ،  یم  دایرف  هب  وت »  ِینوکسم  ي  اهقاتا « تشپ  زا  ار  وت  هک  یناسک 

 ... رگید ددعتم  تایآ  و 

 : تسا نیا  ام  لاؤس  نونکا 

 ، تنس لها  هک  تسا  راوازس  ایآ  هباحص ،  تمذم  رد  تایآ  همه  نیا  اب 

 . هیآ 2 تارجح ،  هروس  - 1
 . هیآ 4 تارجح ،  هروس  - 2
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لها لداع و  ار  هباحـص  یمامت  دننک و  دانتـسا  تسا  هدمآ  هباحـص  حدم  رد  هک  يا  هیآ  دنچ  هب  طقف  دنریگب و  هدیدان  ار  تایآ  نیا  یمامت 
!!؟  دننک ریفکت  ار  دنناد  یمن  لداع  ار  هباحص  زا  يرایسب  هک  نایعیش  دننادب و  تشهب 

 : تسا هباحص  حدم  رد  هک  یتایآ 

اَهَتْحَت يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَـعَأَو  ُْهنَع  اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍناَـسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلاَو  ِراَـصنَءْالاَو  َنیِرِجاَـهُْملا  ْنِم  َنُولَّوَءْـالا  َنوُِقباَّسلاَو  » 
(1)  « ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلَذ  ًاَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَءْالا 

وا زا  زین »  نانآ «  دونشخ و  ناشیا  زا  ادخ  دندرک ،  يوریپ  نانآ  زا  يراکوکین  اب  هک  یناسک  و  راصنا ،  نارجاهم و  زا  نیتسخن  ِناماگشیپ  و 
نامه تسا  نیا  دنا .  هنادواج  نآ  رد  هشیمه  تسا .  ناور  اهرهن  نآ  ناتخرد »  ریز «  زا  هک  هدرک  هدامآ  ییاهغاب  نانآ  يارب  و  دندونـشخ ، 

 . گرزب یبایماک 

ْمِهِهوُجُو ِیف  ْمُهاَمیِس  ًاناَوْضِرَو  ِهَّللا  ْنِم  ًالْضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُـس  ًاعَّکُر  ْمُهاَرَت  ْمُهَْنَیب  ُءاَمَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  » 
َظیِغَِیل َعاَّرُّزلا  ُبِْجُعی  ِِهقوُس  یَلَع  يَوَتْساَف  َظَْلغَتْساَف  ُهَرَزآَف  ُهَأْطَـش  َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ِلیِْجنِءْالا  ِیف  ْمُُهلَثَمَو  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َِکلَذ  ِدوُجُّسلا  َِرثَأ  ْنِم 

ُهَّللا َدَعَو  َراَّفُْکلا  ْمِِهب 

 . هیآ 100 هبوت ،  هروس  - 1
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(1)  « ًامیِظَع ًارْجَأَو  ًهَرِفْغَم  ْمُْهنِم  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

یم دوجـس  عوکر و  رد  ار  نانآ  دننابرهم .  رگیدمه  اب  و »  ریگتخـس «  نارفاک ،  رب  دـنیوا ،  اب  هک  یناسک  تسادـخ و  ربمایپ  ص )  دّـمحم (
رد تسا  ناشیا  تفص  نیا  تسا .  ناشیاه  هرهچ  رد  دوجس  رثا  رب  نانآ  هصّخشم »  ِتمالع «  دنراتساوخ .  ار  ادخ  يدونشخ  لضف و  ینیب . 

دتسیاب دوخ  ياه  هقاس  رب  دوش و  ربتس  ات  دهد  هیام  ار  نآ  دروآرب و  دوخ  هناوج ء  هک  تسا  يا  هتشک  نوچ  لیجنا  رد  اهنآ  ِلَثَم  و  تاروت ، 
هدروآ و نامیا  هک  نانآ  زا  یناسک  هب  ادخ  دزادـنارد .  مشخ  هب  ار  نارفاک  ادـخ »  نانآ «  ِیهوبنا »  زا «  ات  دروآ ،  تفگـش  هب  ار  ناناقهد  و 

 . تسا هداد  هدعو  یگرزب  شاداپ  شزرمآ و  دنا ،  هدرک  هتسیاش  ياهراک 

َْولَو ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  َنوُِرثُْؤیَو  اُوتوُأ  اَّمِم  ًهَجاَح  ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِجَی  َالَو  ْمِْهَیلِإ  َرَجاَه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َناَمیِءْالاَو  َراَّدلا  اوُءَّوَبَت  َنیِذَّلاَو  » 
اَنوُقَبَـس َنیِذَّلا  اَِنناَوْخِِإلَو  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  اوُءاَج  َنیِذَّلاَو  َنوُِحْلفُْملا *  ْمُه  َِکَئلْوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَمَو  ٌهَصاَصَخ  ْمِِهب  َناَک 

(2)  « ٌمیِحَر ٌفُوَءر  َکَّنِإ  اَنَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  الِغ  اَِنبُوُلق  ِیف  ْلَعْجَت  َالَو  ِناَمیِءْالِاب 

 . هیآ 29 حتف ،  هروس  - 1
 . هیآ 9 و 10 رشح ،  هروس  - 2
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تـسود هدرک  چوک  نانآ  يوس  هب  هک  ار  سک  ره  دـنا  هدروآ  نامیا  هتفرگ و  ياج  هنیدـم »  رد «  نارجاهم »  زا «  لبق  هک  یناسک  زین »  و « 
اهنآ دشاب ،  مربم »  یجایتحا «  ناشدوخ  رد  دنچ  ره  دنبای و  یمن  يدسح  ناشیاهلد  رد  تسا  هدش  هداد  ناشیا  هب  هچنآ  هب  تبـسن  دـنراد و 

زا دـعب  هک  یناسک  زین »  و «  دنناراگتـسر .  هک  دـنناشیا  دـنام ،  نوصم  دوخ  سفن  تّسخ  زا  سک  ره  و  دـنراد .  یم  مّدـقم  ناشدوخ  رب  ار 
دنتفرگ یـشیپ  ام  رب  ندروآ  نامیا  رد  هک  نامناردارب  نآ  رب  ام و  رب  اراگدرورپ ،  دـنیوگ :  یم  و »  دـنا «  هدـمآ  راصنا »  نارجاهم و  نانآ « 

فوؤر و وت  هک  یتسار  اراگدرورپ ،  راذـگم .  يا  هنیک  هنوگ »  چـیه  دـنا «  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  تبـسن  ناـمیاهلد  رد  و  ياـشخبب ، 
 . ینابرهم

(1)  « ًابیِرَق ًاْحتَف  ْمَُهباَثَأَو  ْمِْهیَلَع  َهَنیِکَّسلا  َلَْزنَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اَم  َِملَعَف  ِهَرَجَّشلا  َتْحَت  َکَنوُِعیاَُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ْنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ْدََقل  » 

تخانشزاب و دوب  ناشیاهلد  رد  هچنآ  و  دش ،  دونشخ  نانآ  زا  دندرک  یم  تعیب  وت  اب  تخرد  نآ  ریز  نانمؤم ،  هک  یماگنه  ادخ  یتسار  هب 
 . داد شاداپ  اهنآ  هب  یکیدزن  يزوریپ  داتسرف و  ورف  شمارآ  نانآ  رب 

 . هیآ 18 حتف ،  هروس  - 1
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ناوضر تعیب  رد  هک  یناسک  یمامت  هثالث و  يافلخ  هیآ ،  نیا  رطاخ  هب  هک  دننک  یم  لالدتـسا  ناوارف   ( 18 حتف ،  ریخا ( هیآ  هب  تنس  لها 
 ! دنتشهب لها  دندوب ، 

؛  دنراگتـسر کش  یب  نانآ  تسا ،  هتـشاد  مالعا  نانآ  زا  ار  شیوخ  تیاـضر  قوف ،  هیآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  نوچ  هک  تسا  نیا  ناـشلیلد 
 ! دنتشاد روضح  نایرج  نآ  رد  زین  نامثع  رمع و  رکبوبا و  دوب و  دنهاوخ  یتشهب  امتح  دشاب  یضار  نانآ  زا  دنوادخ  هک  یناسک  اریز 

 : باوج

نامه رد  ناوضر ،  تعیب  باحصا  زا  دنوادخ  تیاضر  هک  تسا  راکـشآ  یتریـصب  لها  ره  رب  اریز  تسا ؛  راکـشآ  هطلغم  کی  نخـس  نیا 
اقلطم رگید  مییوگب  هک  تسین  راـگزاس  یکـالم  لـقع و  چـیه  اـب  دـهد و  یمن  اـنعم  ًالـصا  تسا و  هدوب  ناـشراک  نآ  رطاـخ  هب  عـضوم و 

 ! دوب دهاوخ  یضار  يراک  ره  رد  نانآ  زا  دنوادخ 

مالسلا و هیلع  نانمؤمریما  ربارب  رد  دندومن و  نامیپ  دهع و  ضقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  هک  يا  هباحـص  نیاربانب ، 
 . تفاین مادتسم  نانآ  يارب  یهلا  يدونشخ  ناوضر و  زگره  دنداتسیا ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  باحصا  زا  یخرب  ياشفا  . 4

زا طقف  هکلب  میروآ ؛  یمن  يزیچ  هعیـش  عبانم  زا  دـنریگن ،  لاکـشا  ام  رب  دـمآ  هباحـص  مذ  رد  هک  یثیداحا  هرابرد  تنـس  لـها  هکنیا  يارب 
(1)  : مینک یم  لقن  ار  یثیداحا  دراد  درف  هب  رصحنم  یهاگیاج  نانآ  دزن  هک  يراخب  حیحص 

 . تسا قیقد  همجرت  اما  میا ؛  هدرواین  ار  یبرع  نتم  راصتخا  تهج  - 1
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رجاهم صخش  نآ  دیـسرب و  مداد  هب  راصنا !  هورگ  يا  هک  دیروآرب  دایرف  يراصنا  درم  نآ  درک .  عازن  راصنا  زا  یکی  اب  نیرجاهم  زا  یکی 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  تسا  ربـخ  هچ  دوـمرف :  دینـش و  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـیبایرد .  ارم  نیرجاـهم  يا  هک  دز  داـیرف 

ياـهاوعد زا  دومرف :  درک ،  عازن  نیرجاـهم  زا  يدرم  اـب  راـصنا  زا  يدرم  هّللا !  لوسر  اـی  دـنتفگ :  تسا !  هدـش  دـنلب  تیلهاـج  ياـهدایرف 
هب رگا  ادـخ  هب  دـندرک !  ار  ناشراک  دز :  دایرف  دینـش ،  ار  نخـس  نآ  َْیبُا  نب  هّللادـبع  دراد .  يا  هدـیدنگ  يوب  هک  دـینک  يرود  تیلهاـج 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شوگ  هب  نخس  نیا  دننک !  نوریب  امتح  ار  راوخ  لیلذ و  نادرم  دیاب  نازیزع  نافیرـش و  میتشگزاب ،  هنیدم 

دّمحم دـنیوگب  مدرم  مهاوـخ  یمن  نک !  شیاـهر  دوـمرف :  منزب !  ار  قفاـنم  نیا  ندرگ  دـیهدب  هزاـجا  تفگ :  تساـخرب و  رمع  دیـسر ؛  ، 
(1)  . دشک یم  ار  شباحصا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  دندوب ؛  رهاظ )  رد  هلآ ( هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  ناقفانم  هک  دوش  یم  صخـشم  ثیدح  نیا  زا 
 . دشک یم  ار  شباحصا  دّمحم  دنیوگب  مدرم  مهاوخ  یمن  نک ،  شیاهر  دومرف : 

لولس و یبأ  نب  هّللادبع  َْیبُا و  نب  هّللادبع  دنناد :  یم  قفانم  ار  رفن  ود  طقف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  مامت  زا  تنـس  لها 
 ! ! ! دندوب ناحلاص  همه  هیقب  دنیوگ :  یم 

 . نیقفانم هروس  باب  نآرقلا ،  لئاضف  باتک  ص 19 ؛  ج 6 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
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دادعت تفگ  دیاب  هکلب  دریذـپ ؛  یمن  ار  نیا  یلقع  چـیه  تسا ؟  هدوب  رفن  ود  يارب  طقف  ناقفانم ،  تمذـم  رد  هیآ  دودح 150  ایآ  لاؤس : 
ار نانآ  تدش  هب  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  اه  هد  رد  دنوادخ  هک  دندوب  ناوارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  نایم  رد  ناقفانم 

 . دهد یم  رارق  تمذم  دروم 

رد هک  هبوت  هکرابم  هروس  رد  عوضوم  نیا  دندوب و  هدش  رت  مجـسنم  رت و  ناوارف  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رمع  رخاوا  رد  اصوصخ 
 . تسا راکشآ  ًالماک  دیدرگ  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رمع  رخاوا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاپـس  رد  ناقفانم  هک  دزاس  یم  راکـشآ  تسا ،  كوبت  گنج  هرابرد  نآ  نیماـضم  هدـمع  هک  هروس  نیا 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنتـساوخ  دندش  هاپـس  هارمه  هک  ینانآ  زا  هتـسد  نآ  دندرک و  یم  یـسوساج  دـندومن و  یم  داجیا  للخ 

 . دنتخاس ار  رارض  دجسم  دندنام  یهاو  ياه  هناهب  هب  هنیدم  رد  هک  هتسد  نآ  دنتسناوتن و  هک  دننک  رورت 

؟  تسا هدرک  تیذا  ارم  نادناخ  ما ،  هدینـش  هک  يدروم  رد  دـنک  یم  تیامح  نم  زا  یـسک  هچ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
زا رگا  و  منز ،  یم  ار  شندرگ  تسا ،  سوا  هلیبق  زا  رگا  مزیخ !  یمرب  تتیامح  هب  نم  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  تساـخرب و  ذاـعم  نب  دـعس 
رد دوب و  جرزخ  هلیبـق  سیئر  هک  هداـبع  نب  دعـس  مهد .  یم  ماـجنا  شا  هراـبرد  یهدـب  روتـسد  هچره  تسا ،  جرزخ  زا  ناـمناردارب  هلیبـق 

ار وا  وت  ییوگ ،  یم  غورد  مسق  ادخ  هب  تفگ :  تساخرب و  هتفرگارف ،  ار  وا  کنیا ،  تیلهاج  ّتیمح  یلو  دوب ،  يراکوکین  درم  هتـشذگ 
دیسا یشکب !  یناوت  یمن  یشک و  یمن 
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ناسنیدب و  ینک !  یم  عافد  ناقفانم  زا  یقفانم و  وت  تشک ،  میهاوخ  ار  وا  ام  ییوگ !  یم  غورد  مسق  ادخ  هب  تفگ :  دش و  دنلب  ریضح  نب 
دوب ربنم  يور  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنناسرب و  لتق  هب  ار  رگیدکی  دوب  کیدزن  هک  ییاج  ات  دنتـساخرب  عازن  هب  جرزخ  سوا و  دارفا 

(1)  . درک توکس  زین  ترضح  دوخ  دندش و  تکاس  هرخالاب  دنک .  ناشتکاس  درک ،  یم  شالت  هتسویپ  و 

رب تیلهاج  ّتیمح  ترـضح ،  نآ  روضح  اب  هنوگچ  هک  تسا  راکـشآ  ًالماک  ناـیرج  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیمولظم 
نیا دـندومرف  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هاگنآ  دـینک  تواضق  لاح  دنـشکب ؛  ار  رگیدـمه  دـنهاوخ  یم  دـبای و  یم  هبلغ  اهنآ 

!؟  درک دنهاوخ  هچ  وا  نادناخ  اب  هورگ 

ناشیعورزم ياه  نیمز  هب  خالگنـس  زا  هک  یبآ  هار  دروم  رد  دوب  هدرک  تکرـش  زین  ردـب  گنج  رد  هک  راصنا  زا  یکی  اـب  تفگ :  یم  ریبز 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  درک .  تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دندرک ،  یم  هدافتـسا  بآ  نآ  زا  ود  ره  و  دمآ ،  یم 
ای تفگ :  دـش و  نیگمـشخ  يراـصنا  درم  نآ  نک .  اـهر  تا  هیاـسمه  يارب  ار  بآ  سپـس  نک ،  هدافتـسا  بآ  زا  ریبز ،  يا  دوـمرف :  ریبز 

سپـس درک ،  رییغت  بضغ  تدـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هرهچ  گـنر  ینک ! ؟  یم  تا  همعرـسپ  زا  يرادـفرط  هّللا !  لوسر 
نک يرایبآ  دومرف 

 . تداهش باتک  زا  کفالا  ثیدح  باب  ص 8 ،  ص 156 و ج 6 ،  ج 3 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
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(1)  . دسرب اهراوید  هب  ات  راد  هگن  ار  اهنآ  سپ 

یخرب نایم  ار  اهنآ  ترضح  داتسرف .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ار  الط  زا  ییاه  هعطق  دوب ،  نمی  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
یمن ام  هب  دهد و  یم  دجن  ياه  تیـصخش  هب  ار  اهالط  هک  دش  روطچ  دنتفگ :  دندش و  نیگمـشخ  راصنا  شیرق و  درک .  میـسقت  مدرم  زا 

دمآ و رفن  کی  سپ  میامن .  داجیا  ناشنایم  رد  یتفلا  مروآ و  تسد  هب  ار  اهنآ  لد  مهاوخ  یم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهد ! ؟ 
ادخ یسک  هچ  منک ،  نایـصع  ینامرفان و  ار  ادخ  مهاوخب  نم  رگا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سرتب ! !  ادخ  زا  دّمحم !  ای  تفگ : 

(2) ؟  دینادب نئاخ  ارم  امش  دنشاب و  هتشاد  لوبق  ارم  نیمز  لها  مدرم  هک  تسا  تسرد  ایآ  دنک ؟  یم  تعاطا  ار 

ضارتعا يور  زا  رفن  کـی  داد .  يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  مدرم  زا  یخرب  مئاـنغ ،  میـسقت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب .  نینح  زور 
یسک هچ  سپ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ! !  هدوبن  حرطم  ادخ  هدشن و  تلادع  تیاعر  میـسقت  نیا  رد  مسق  ادخ  هب  تفگ : 

رب مه  نم  و  درک [  ربص  دش و  تیذا  نیا  زا  شیب  وا  ار ؛  یـسوم  دنک  تمحر  ادخ  دننکن ؟  تلادع  شلوسر  ادخ و  رگا  دنک  یم  تلادـع 
(3)  [ . منک یم  ربص  باحصا  تیذا 

 . حلصلاب مامالا  راشا  اذا  باب  حلص ،  باتک  ص 171 ،  ج 3 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
 . هیلا حورلاو  همئالملا  جرعت  دیامرف :  یم  هک  دنوادخ  نخس  باب  دیحوتلا ،  باتک  ص 178 ،  ج 8 ،  يراخب ،  حیحص  - 2

 . ریسلاو داهجلا  باتک  ص 61 ،  ج 4 ،  يراخب ،  حیحص  - 3
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نامنانز هک  داد  روتـسد  میهد و  ماجنا  هرمع  درک  رما  ترـضح  میدوب .  هدمآ  جـح  يارب  ام  دوب ،  هجح  يذ  مراهچ  زور  تفگ :  سابع  نبا 
 ... هک یلاح  رد  میتفر  ینم  هب  ام  زا  یخرب  سپ  تفگ :  رباج  دـیوگ :  ءاطع  دـش .  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  نخـس  نیا  تسا .  لالح  ناـمیارب 
اذک اذک و  دنیوگ :  یم  مدرم  زا  یخرب  ما  هدینش  تفگ :  نآ  رد  دناوخ و  يا  هبطخ  تساخرب و  دیسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ربخ 

(1)  . مرت کیدزن  ادخ  هب  رتاوقتاب و  اهنآ  زا  نم  هک  مسق  ادخ  هب  . 

زا دنهد و  یم  رارق  ینامرفان  درمت و  دروم  یعرـش  ماکحا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رماوا  هک  دنباحـصا  زا  عون  کی  مه  نیا 
 ، دنوش رتسبمه  ناشیاهنز  اب  داد  هزاجا  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  نیا  مدرم ،  زا  یخرب  هک  دـیآ  یمرب  ترـضح  نخـس  نیا 

 ... دنتفگ یم  دندوب و  هدومن  موکحم 

! ؟  رتاوقتاب وا  زا  هکنیا  ای  دندوب ؟  رتاناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ادخ  ماکحا  هب  نانیا  ایآ 

 . تسا لیبق  نیمه  زا  دش ،  میرحت  رمع  يوس  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تداهـش  زا  سپ  هک  هعتم  جاودزا  هک  تسین  یکـش  و 
 ، جح مایا  رد  ناشنارسمه  اب  ندش  رتسبمه  ندوباور  دروم  رد  ار  شرماوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  نانآ  رگا  سپ 

 . ندبلاو يدهلا  یف  كارتشا  باب  ملاظم ،  باتک  ص 61 ،  ج 4 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
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یلـص ربمایپ  رما  نیا  زا  دننک و  میرحت  ار  هعتم  حاکن  شتداهـش  زا  سپ  هک  تسا  بجعت  ياج  هچ  رگید  دنتفریذپ ،  یمن  دـندرک و  یم  در 
(1)  . دننک یم  اعدا  نینچ  تنس ،  لها  هکنانچ  دننادب ،  انز  دننام  ار  هعتم  حاکن  دننز و  زاب  رس  زین  هلآ  هیلع و  هللا 

هباحـص زا  يا  هدع  هک  یتلاح  رد  دومن ،  یم  یط  ار  تایح  رخآ  تاظحل  تداهـش ،  رتسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینامز 
هک ار  يزیچ  مسیونب  امـش  يارب  ات  دیروایب  نم  يارب  يذغاک )  یفتک ( تاود و  دومرف :  دـندوب  عمج  هرجح  رد  ترـضح  نآ  رتسب  فارطا 

(2)  . دیوشن هاوگ  نم  زا  دعب 

 : تفگ ترضح ،  نآ  تیصو  رما  زا  يریگولج  يارب  باطخ  نب  رمع 

 . هّللا باتک  انبسح  رجهیل ! !  هناف  لجرلاوعد 

 ، دیوگ یم  نایذه  دراد  شـضرم  رطاخ  هب  وا  هک  اریز  ار ؛ ) !!  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیراذگاو  تفگن  ار ( درم  نیا  دیراذگاو 
 . تسا سب  ار  ام  ادخ  باتک 

 ... ص 118 و ص 39 و ج 2 ،  ج 1 ،  ملعلا ،  هباتک  باب  ملعلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 . ص 76 هیصولا ،  كرت  باب  هیصولا ،  باتک  ج 6 ،  ملسم ،  حیحص 

 . ص 217 ج 2 ،  ریثا ،  نبا  لماک ، 

 . ص 193 ج 3 ،  يربط ،  خیرات 

 . ص 372 ام ،  تالاؤس  - 1
مالسلا هیلع  نانمؤمریما  تفالخ  اب  هطبار  رد  یبوتکم  دنس  دنتساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  صخـشم  ًالماک  نیارق  زا  - 2

 . دش عنام  رمع  هک  دنراذگ  ياج  رب 
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 . ص 37 ج 2 ،  دعس ،  نبا  يربکلا ،  تاقبط 

 ... 71 و ص 69 ،  ج 11 ،  ریث ،  نبا  لوصالا ،  عماج 

 . تسا هدمآ  ناوارف  رابمغ  نایرج  نیا  مه  هعیش  عبانم  رد 

نآ تیـصو  هب  یهجوت  چـیه  دـنک و  یم  تناها  يو  هب  دوب  نداد  ناج  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  باطخ ،  نب  رمع 
ییوگ نایذه  هب  مهتم  ار  دومن  شدوخ  ینیشناج  هب  تیصو  گرم  رتسب  رد  هک  ار  رکبوبا  وا  اما  دیامن ؛  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح 

 ! ! درکن

 : درک تیصو  نینچ  رتسب  رد  گرم  ماگنه  رکبوبا 

هب ار  باطخ  نب  رمع  نم   ] دمآ شوه  هب  سپس  دش و  شوه  یب  يا  هظحل  دعب [  اما  ناناملـسم ،  هب  تسا  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  تیـصو  نیا 
 ... ما هدرکن  يراذگورف  امش  یهاوخریخ  زا  هار  نیا  رد  ما و  هدیزگرب  امش  رب  تفالخ  دوخ و  ینیشناج 

 . تشون ار  رکبوبا  همان  تیصو  نامثع 

 . ص 200 ج 4 ،  دعس ،  نبا  تاقبط 

 . ص 82 ج 1 ،  یطویس ،  ءافلخلا  خیرات 

 . ص 24 و 25 ج 1 ،  يرونید ،  هبیتق  نبا  هسایسلاو ،  همامالا 

 . ص 388 ج 1 ،  یبهذ ،  خیرات 

 . ص 208 ج 2 ،  هبردبع ،  نبا  دیرفلا ،  دقع 
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 . رگید ددعتم  عبانم  ص 1238 و  ج 3 ،  يربط ،  خیرات 

 : تفالخ هاگتسد  ناوریپ  زا  زا  ام  لاؤس 

لوسر رتسب  رانک  اما  دادن ! ؟  ار  ییوگ  نایذه  تبـسن  دیزگرب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  درک و  تیـصو  یلاحدب  نآ  اب  هک  رکبوبا  هب  رمع  ارچ 
دنتفین یهارمگ  تلالض و  هب  نآ  زا  سپ  مدرم  هک  ار  يزیچ  دسیونب  ات  دیبلط  تاود  ملق و  ترضح  نآ  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

! ؟  داد ار  ترضح  نآ  هب  ییوگ  نایذه  تبسن  ، 

بت کی  اب   (1)  « یَحُوی ٌیْحَو  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  يَوَْهلا *  ْنَع  ُقِْطنَی  اَمَو  دـیوگ « :  یم  شا  هرابرد  نآرق  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اـیآ 
! ؟  دمهف یم  تمالس  نامز  زا  رتهب  یشوهیب )  ءامغا ( ود  نیب  رکبوبا  اما  تسا ؛  هتفگ  نایذه 

(2) ؟  دیوگ یم  نایذه  هّللاب  ریجتسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اما  دنز ،  یم  فرح  تسرد  دشاب  رامیب  رگا  رکبوبا  امش  قطنم  هب  ایآ 

 . هیآ 3 و 4 مجن ،  هروس  - 1
 . ص 54 ینارهط ،  نیسح  ام ،  تالاؤس  - 2
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حاحص رد  هشیاع  متشه : لصف 

هراشا

ما ار «  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  نارـسمه  دنوادخ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  دنچره  هشیاع 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هک  ار  يو  ياهراک  زا  يرایـسب  ناوت  یمن  نکیلو   (1) ؛  تسا هدومن  یفرعم  نینمؤملا » 

 ! دومن هیجوت  يوحن  هب  ار  دش  بکترم  ناشتلحر  زا  دعب 

دوب هداد  رارق  رازآ  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  سدقم  دوجو  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هشیاع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  نارسمه  زا  یخرب  هب  تبـسن  اهراب  تسا (2) و  هدومرف  هراشا  شمالک  رد  نآ  زا  يدروم  هب  دـنوادخ  هک 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يا  هنوگ  هب  داد  یم  مانشد  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  رد  دوب و  هدومن  تداسح  زاربا 
نآ درک و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینامرفان  ددعتم  دراوم  رد  دـندروخ و  یم  ورف  ار  شیوخ  مشخ  دـندش و  یم  تحاران  هلآ 

 . دومن یم  لمحت  يراوگرزب  اب  ترضح 

لد نایـشروش ،  زا  تیاـمح  اـب  داتـسیا و  وا  قـح  رب  هفیلخ  یـصو و  لـباقم  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تلحر  زا  دـعب  هشیاـع 
 . دیدرگ ناناملسم  زا  رفن  نارازه  ندش  هتشک  ببس  لمج ،  گنج  نتخادنا  هار  اب  درک و  نوخرپ  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

 . هیآ 6 بازحا ،  هروس  - 1
 . داد میهاوخ  حیضوت  دعب  تاحفص  رد  هراب  نیا  رد  هک  هیآ 3 5 .  میرحت ،  هروس  - 2
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دندـید مدرم  هک  نیمه  اـما  دـندومن ؛  یمن  تیاـمح  ار  ود  نآ  زگره  مدرم  درک ،  یمن  تیاـمح  ار  ریبز  هحلط و  رگا  هشیاـع  کـش  نودـب 
رد دنتـسویپ و  نایـشروش  هاپـس  هب  هورگ  هورگ  دـندروخ و  ار  يو  يرهاظ  تیعقوم  بیرف  تسا ،  هتفرگ  رارق  ریبز  هحلط و  هاپـس  رد  هشیاع 

 ! ! دنداتسیا قح  روحم  قطان و  نآرق  ربارب 

تشادن و ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  مان  ندینـش  لمحت  هک  یلاح  رد  تسناد ،  هحلاص  ینز  ار  يو  درک و  هئربت  ار  هشیاع  ناوت  یم  هنوگچ 
نیا تشگ و  یم  بارخ  مرـس  رب  نامـسآ  شاک  يا  تفگ :  تسا  هدش  نیملـسم  هفیلخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنداد  ربخ  يو  هب  هک  هاگنآ 
درک رکش  ار  ادخ  داتفا و  هدجس  هب  اروف  دینش ،  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  تداهش  ربخ  هک  هاگنآ  و  مدینـش !  یمن  ار  نخس 

! !

هچ دوب و  هداد  رییغت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  تنس  زا  یتنـس  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  رگم  دوب ؟  هچ  نینمؤملاریما  هانگ  رگم 
؟  تشاد هنیک  يو  هب  هشیاع  نینچ  نیا  هک  دوب  هدومن  قح  ار  یلطاب  هچ  لطاب و  ار  یقح 

 : دوب هدومرف  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  اب  هطبار  رد  هک  دوب  هدینشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  اهراب  هشیاع  دوخ  رگم 

 . تسا نم  ملع  رهش  هزاورد  یلع  تسا .  میقتسم  طارص  رب  یلع  تسا .  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  تسا .  ترخآ  ایند و  رد  نم  ردارب  یلع 
(1)  . تسا خزود  تشهب و  هدننک  تمسق  یلع  تسا .  تیاده  غارچ  نم  زا  دعب  یلع  دنناقفانم .  نامه  یلع  نانمشد 

لئاضف لیزنتلا و  دـهاوش  هدوملا و  عیبانی  ج 2 و 3 و  ریدـغلا ،  باتک  هب  دوش  یم  تفای  تنـس  لها  عبانم  رد  روفو  هب  تاـیاور  نیا  همه  - 1
 . ددرگ هعجارم  ام و ...  تالاؤس  باتک  هتسلا و  حاحصلا  نم  هسمخلا 
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!!؟  تخادنا هار  هب  ار  لمج  راتشکرپ  ِنینوخ  گنج  تفرگ و  رارق  لدروک  نابلطایند  رانک  رد  ارچ  هشیاع  نیاربانب ، 

مهیلع تیب  لها  كاپ  بهذم  هب  هدـش و  رـصبتسم  قیقحت  اب  دـعب  هدوب و  تنـس  لها  ياملع  زا  یکی  يزور  دوخ  هک  یناجیت  دّـمحم  رتکد 
 : دسیون یم  هراب  نیا  رد  هتشگ  فرشم  مالسلا 

وا يارب  ار  يا  هنیک  ینمشد و  نانچ  خیرات  انامه  دننیب ،  یم  ار  یبیجع  رما  نارگشهوژپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  هشیاع  راتفر  دروم  رد 
ناوت یتـح  هک  تشاد  هنیک  ردـقنآ  وا  دوـش .  یمن  هتخانـش  شیارب  يدـننام  لـثم و  هک  تسا  هدرک  تبث  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  تبـسن 

 ، دـنا هدرک  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نامثع ،  لتق  زا  دـعب  مدرم  دینـش  هکنآ  زا  سپ  (1) و   . تشادن مه  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  ندـینش 
ادخ تفر و  هدجس  هب  دنداد ،  وا  هب  ار  شتداهش  ربخ  یتقو  و  دیـسر !  یمن  تفالخ  هب  یلع  دمآ و  یم  نیمز  رب  نامـسآ  شاک  يا  تفگ : 

(2)  . درک رکش  ار 

لزنم رد  هک  دهد  یم  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  نارسمه  هب  ناحبس  دنوادخ 

 . ص 162 ج 1 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ص 193 ج 1 ،  یناجیت ،  دّمحم  دیسرپب ،  ناهاگآ  زا  - 2
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تاـکز دـننک و  اـپرب  ار  زاـمن  دـنناوخب و  نآرق  هک  دـنک  یم  رما  دـنورن و  نوریب  هناـخ  زا  باـجح  یب  (1) و   « َّنُِکتوـُُیب ِیف  َنْرَقَو  دـننامب « 
امـش زا  کیمادک  دومرف : داد و  رادشه  شتافو  زا  لبق  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  (2) و  دنیامن تعاطا  شلوسر  ادخ و  زا  دـنزادرپب و 

؟  دننک یم  سراپ  وا  رب  بأوح »  ياه «  گس  دوش و  یم  رتش  رب  راوس 

رماوا نیا  همه  هک  هشیاع  زج  دندروآ  دورف  میلـست  رـس  دندرک و  تعاطا  ار  شلوسر  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  مامت  لاح  ره  هب 
 . تفرگ هدیدان  ار 

شردارب یلو  دزادرپب ؛  مالـسلا  هیلع  یلع  گنج  هب  دوش و  جراـخ  هشیاـع  اـب  تساوخ  یم  رمع  رتخد  هصفح  هک  دـننک  یم  لـقن  نیخروم 
ياه گس  دش و  رتش  رب  راوس  هشیاع  یلو  تشگزاب ؛  شمیمـصت  زا  وا  سپ  َّنُِکتُوُیب »  ِیف  َنْرَقَو  درک « :  توالت  وا  رب  ار  هیآ  داد و  رادشه 

(3)  ! تشگنزاب دوخ  میمصت  زا  وا  اما  دندرک  سراپ  وا  رب  زین  بأوح  هقطنم 

زا رفن  داتفه  اب  ار  هرـصب  یلاو  فینح  نب  نامثع  نآ ،  فرـصت  هرـصب و  رهـش  هب  شروی  اب  هشیاع ،  باحـصا  دـنیوگ :  یم  ناراـگن  خـیرات 
اهنآ دنشکب .  ار  همه  داد  روتسد  هشیاع  دندروآ .  هشیاع  دزن  ار  نانآ  دندرک و  ریسا  هلیح  رکم و  اب  دندوب ،  لاملا  تیب  نابهگن  هک  شنارای 

زا یهورگ  هک  دوب  يراب  نیلوا  نیا  دوب و  رفن  دصراهچ  ناشددـع  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دـندیرب و  رـس  ار  نینمؤم  نیا  دنفـسوگ  دـننام  مه 
(4)  . دندش یم  هدز  ندرگ  هنارباص  ناناملسم 

 . هیآ 33 بازحا ،  هروس  - 1
 . هیآ 33 بازحا ،  هروس  - 2

 . ص 197 ج 1 ،  یناجیت ،  دّمحم  دیسرپب ،  ناهاگآ  زا  - 3
 ، ج 1 دیـسرپب ،  ناهاگآ  زا  باتک  زا  لقن  هب  ص 222  ج 9 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرـش  ص 473 ؛  ج 4 ،  يربط ،  خیرات  - 4

 . دعب هب  ص 193 
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 ! ! تسا نینمؤملا  ّما  هشیاع  هک  تفگ  ناوت  یم  مه  زاب  گرزب  تیانج  نیا  اب  نونکا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  تیذا  رازآ و  ببس  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  هشیاع  هتـسیاشان  ياهراتفر  زا  یـشخب  نونکا 
دنمهفب ناگمه  ات  دشاب  یم  تقیقح  ندش  راکشآ  ثحابم ،  نیا  حرط  زا  ام  فده  و  مینک ،  یم  لقن  تنس  لها  هتس  حاحص  زا  ار  دش  یم 
 : دییامرفب هظحالم  دنرادن ؛  قح  زا  يا  هرهب  دنا ،  جراخ  هار  نیا  زا  هک  یناسک  تسا و  مالسلا  مهیلع  يو  دالوا  یلع و  هار  قح ،  هار 

فرظ نتسکش 

تخیر اذغ  تسکش و  فرظ  تخادنا ،  ار  فرظ  نآ  تسد  اب  هشیاع  داتسرف ،  ترضح  نآ  تمدخ  ییاذغ  فرظ  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی 
(1) ...

 : دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  شننس  رد  هجام  نبا 

نآ تمدـخ  ار  اذـغ  رتدوز  هصفح  میدـید .  هیهت  ییاذـغ  ناـنآ  يارب  هصفح  نم و  دوب ،  شباحـصا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
(2)  . تسکش فرظ  تخیر و  ار  اذغ  درک  نینچ  وا  زیرب  ار  وا  ياذغ  فرظ  ورب و  متفگ :  مزینک  هب  نم  درب .  ترضح 

باتک ص 33 ،  ج 3 ،  يذمرت ،  ننس  هریغل ،  ائیش  وأ  هعـصق  رـسک  اذا  باب  بضغلا ،  ملاظملا و  یف  ص 179  ج 3 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
میا هدرکن  رکذ  ار  یبرع  نتم  راصتخا  يارب  تسا . )  هدروآ  يذمرت  اما  تسا  هدرواین  ار  هشیاع  مان  يراخب  ح 1359 ( باب 23 ،  ماکحالا ، 

 . دنا قیقد  اه  همجرت  اما 
 . ح 2333 و 2334 باب 14 ،  ماکحالا ،  باتک  ص 781 و 782 ،  ج 2 ،  هجام ،  نبا  ننس  - 2

فرظ www.Ghaemiyeh.comنتسکش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


263 ص :

 : دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  شننس  رد  دوادوبا 

 ] مدش یتریغ  تدش  هب  نم  داتـسرف .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  درک و  تسرد  ییاذـغ  رابکی  تشاد .  یبوخ  تخپ  تسد  هیفص 
(1)  . متسکش ار  فرظ  و  مدیزرو ]  تداسح 

هجیدخ ترضح  هب  تبسن  تداسح 

مدیزرو یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  زا  کی  چیه  هب  هک  مدیزرو  یم  تداسح  هجیدخ  هب  تبـسن  ردقنآ  نم  هک  دیوگ  یم  هشیاع 
 : دنک یم  نایب  نینچ  ار  نآ  تلع  سپس   ؛

تفر و اـیند  زا  نم ،  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  جاودزا  زا  لـبق  وا  درک .  یم  داـی  وا  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  سب  زا   . 1
 . ؤلؤل زا  یلزنم  هب  دهد  تراشب  هجیدخ  هب  هک  داد  روتسد  شترضح  هب  دنوادخ 

وا هب  لیئربج  ای  دـنوادخ  درک و  جاودزا  نم  اب  هجیدـخ  تافو  زا  دـعب  لاس  هس  وا  درک .  یم  دای  وا  زا  دایز  ادـخ  لوسر  هکنیا  رطاخ  هب   . 2
 . دهد هدژم  ؤلؤل  زا  یلزنم  هب  ار  هجیدخ  هک  دنداد  روتسد 

یم هجیدـخ  ناتـسود  هب  درک و  یم  هکت  هکت  ار  نآ  تشک و  یم  دنفـسوگ  درک و  یم  دای  وا  زا  دایز  ربمایپ  نکیلو  مدـیدن ،  ار  وا  نم   . 3
وا زا  دوب و  نانچ  وا  مییوگب  هچره  وا  فیرعت  رد  تفگ :  یم  ترـضح  دوبن !  هجیدـخ  زا  ریغ  ینز  ایند  رد  ایوگ  متفگ :  وا  هب  یهاگ  داد ، 

 . دوب دنزرف  میارب 

 . ح 3562 و 3563 ص 204 ،  ج 4 ،  باب 90 ،  عویبلا ،  باتک  دواد ،  یبا  ننس  - 1
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264 ص :

 : حاحص رد  تایاور  دانسا  اما 

 . اهلضف هجیدخ و  یبنلا  جیوزت  باب  ص 47 و 48 ،  ج 5 ،  يراخب ،  حیحص 

 . ح 74 78 باب 12 ،  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ص 1888 ،  ج 4 ،  ملسم ،  حیحص 

 . ح 2017 باب 70 ،  هلصلاو ،  ربلا  باتک  ص 544 ،  ج 3 ،  يذمرت ،  ننس 

 . ح 1997 باب 56 ،  حاکنلا ،  باتک  ص 643 ،  ج 1 ،  هجام ،  نبا  ننس 

 : دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

راک دوسح  يارب  باسح  نیا  اب  ار .  مزیه  شتآ  هک  نانچنآ  دنک  یم  دوبان  دروخ و  یم  ار  ناسنا  ياه  یبوخ  دسح  هک  دـیزیهرپب  دـسح  زا 
(1)  . دنام یمن  یقاب  دشاب  هداد  ماجنا  رگا  مه  یبوخ 

تناها تداسح و 

 : دیوگ یم  هشیاع 

 . دلیوخ رتخد  هلاه  ایادخ !  تفگ :  دـش و  داش  وا  ندـمآ  زا  داتفا و  هجیدـخ  دای  هب  ربمایپ  تساوخ .  هزاجا  هجیدـخ )  رهاوخ  هلاه ( يزور 
ناهد رد  نادند  يریپ ،  زا  هک  شیرق  ناریپ  زا  دوب  ینزریپ  وا  ینک !  یم  دای  وا  زا  ردقچ  متفگ :  درک و  لگ  متداسح  نم 

 . ح 4867 باب 52 ،  دسحلا ،  یف  باب  بدالا  باتک  ص 315 ،  ج 5 ،  دواد ،  یبا  ننس  - 1
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265 ص :

 . داد وت  هب  ار  وا  زا  رتهب  دنوادخ  دش و  كاله  تشادن و 

 : تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  نآ  هیقب  دوخ  دنسم  رد  لبنح  دمحا  اما  هدش ؛ )  روسناس  تقیقح  رد  هدماین ( نیحیحص  رد  قوف  تیاور  هلابند 

 : دومرف نینچ  هداد )  وت  هب  ار  وا  زا  رتهب  دنوادخ  اهنم ( اریخ  هّللا  کلدبأدق  تفگ :  هک  هشیاع  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

سانلا و ینمرح  ذا  اهلامب  ینتـساو  سانلا و  ینبّذـک  ذا  ینتقدـص  سانلا و  یب  رفک  ذا  یب  تنمآ  دـق  اهنم ،  اریخ  لـجوزع  هّللا  ینلدـبأ  اـم  » 
 « ءاسنلا دالوا  ینمرح  ذا  اهدلو  لجوزع  هّللا  ینقزر 

یم بیذـکت  ارم  نارگید  هک  هاـگنآ  دروآ و  ناـمیا  نم  هب  وا  دنتـشادن ،  لوـبق  ارم  مدرم  هک  هاـگنآ  درکن .  مبیـصن  ار  وا  زا  رتـهب  دـنوادخ 
وا زا  هک  دومرف  يزور  نینچ  دنوادخ  درک و  يرای  ارم  شلام  هب  وا  دندوب  هدرک  مورحم  ارم  نارگید  هک  هاگنآ  درک و  مقیدصت  وا  دـندومن 

 [. دیزرو یم  تداسح  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  هب  تلع  نیا  هب  دشن و  دنزرف  بحاص  دوب و  میقع  هشیاع  موش [ .  ینادنزرف  بحاص 

 : تیاور لوا  تمسق  دنس 

 . اهلضف هجیدخ و  یبنلا  جیوزت  باب  ص 47 و 48 ،  ج 5 ،  يراخب ،  حیحص 
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266 ص :

 . ح 2437 ص 1889 ،  ج 4 ،  ملسم ،  حیحص 

 : تیاور مود  تمسق  دنس 

 . ح 24918 ص 429 ،  ج 9 ،  لبنح ،  دمحا  دنسم 

ربمایپ رب  دایرف 

 : دیوگ یم  نامعن 

دـش لخاد  نوچ  تسا .  دـنلب  ربمایپ  رب  هک  دینـش  ار  هشیاع  يادـص  دوش .  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  هک  تساوخ  هزاـجا  رکبوبا 
 . دش جراخ  بضغ  اب  رکبوبا  دش .  هشیاع  ندروخ  کتک  زا  عنام  ربمایپ  ینز ؟  یم  دایرف  ادخ  لوسر  رب  ارچ  تفگ :  دـنزب و  ار  وا  تساوخ 

(1)  ... مداد تاجن  ندروخ  کتک  زا  ار  وت  نم  تفگ :  هشیاع  هب  ربمایپ 

ربمایپ بیقعت 

 : تفگ هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  وا  شردام و  زا  همقلع  یبا  نب  همقلع 

وا زین  وا  دنک .  بیقعت  ار  وا  دوز  هک  متفگ  هریرب  مزینک  هب  نم  دش .  جراخ  دیشوپ و  ار  شسابل  تساخرب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یبش 
(2)  ... تفر عیقب  هب  ترضح  نآ  هکنآ  ات  درک  بیقعت  ار 

 . حازملا یف  ءاج  ام  باب  بدالا  باتک  ص 300 ،  ج 4 ،  دواد ،  یبا  ننس  - 1
 . ح 2037 باب 103 ،  زئانجلا ،  باتک  ص 95 ،  ج 4 ،  یئاسن ،  ننس  - 2
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267 ص :

ندرک تبیغ  نتشاذگ و  بیع 

 : دیوگ یم  هشیاع 

زا سپس  دنک ؛  یم  هابت  ار  نآ  ددرگ  هتخیمآ  ایرد  بآ  اب  رگا  هک  يدز  یفرح  دومرف :  ربمایپ  تسا .  دق  هاتوک  ینز  هیفص  متفگ :  ربمایپ  هب 
(1)  . منک یتیاکح  یسک  زا  مرادن  تسود  دنهدب  نم  هب  هچره  رگا  دومرف :  مدروآ .  نایم  هب  نخس  یسک 

ادخ لوسر  هیلع  هئطوت 

دنک یفرعم  مسا  اب  ار  نانآ  هکنیا  نودب  دنک ( یم  يا  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  زا  نز  ود  هب  دنوادخ  میرحت  هکرابم  هروس  رد 
يود ره  ياه  بلق  هک  دینک  هبوت  هک  دـنک  یم  تحیـصن  ار  نز  ود  نآ  دـنوادخ  هیآ  همادا  رد  دـندومن و  يراک  رب  هئطوت  ربمایپ  هیلع  هک  ( 

يراخب زا  نونکا  تسا ؛  هصفح  هشیاع و  نز  ود  نیا  زا  دنوادخ  دوصقم  هک  دنا  هتفگ  ناشراثآ  رد  تنس  لها  ناگرزب  تسا .  هدیزغل  امش 
 : دیونشب

 : تفگ یم  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا 

یناسک هچ  دندش ،  نامیپ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هیلع  هک  ینز  ود  نآ  نانمؤمریما !  يا  هک  منک  لاؤس  رمع  زا  متـساوخ  یم 
؟  دندوب

 . ح 4875 هبیغلا ،  یف  باب  بدالا  باتک  ص 269 ،  ج 4 ،  دواد ،  یبا  ننس  - 1
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268 ص :

(1)  ! ! ( رکبوبا رمع و  نارتخد  دندوب (.  هشیاع  هصفح و  تفگ :  رمع  هک  مدوب  هدرکن  مامت  ار  منخس 

 : دیوگ یم  هشیاع 

شیاه نز  رب  تشگ ،  یمرب  رصع  زامن  زا  هک  هاگره  تشاد .  تسود  ار  لسع  اصوصخم  تاج و  ینیریش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
 . درک لگ  متداسح )  متریغ ( نم  درک  فقوت  لومعم  زا  رتشیب  دـش و  هصفح  رب  دراو  زور  کـی  دز )  یم  رـس  مادـک  ره  هب  دـش ( یم  دراو 

دوخ اب  نم  داد .  ربمایپ  هب  درک و  تسرد  یلسع  تبرش  وا  داد و  هیده  وا  هب  یلـسع  فرظ  وا  موق  زا  ینز  مدیمهف  مدش .  ایوج  ار  نآ  تلع 
دییوگب کیره  دمآ  امش  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  متفگ :  هیفـص  هدوس و  هب  مشیدنا ؛  یم  يا  هلیح  مسق  ادخ  هب  متفگ : 

هک تفگ  دهاوخ  وا  مونـش ؟  یم  هک  تسیچ  دب  يوب  نیا  سپ  دییوگب  هن .  دـیوگ :  یم  وا  يا ؟  هدروخ   (2) ریفاغم ایآ  دهد  یم  وب  تنهد 
نینچ هس  نآ  میوگ .  یم  ار  نیمه  مه  نم  تسا ؛  هدـیکم  طـفرع  هاـیگ  زا  شروـبنز  دـبال  دـییوگب  ما .  هدروـخ  لـسع  تبرـش  هصفح  دزن 

نآ زا  ایآ  تفگ :  ترضح  هب  هصفح  تفر  هصفح  دزن  اددجم  نوچ  و  متفگ !  وت  سرت  زا  نم  هک  دیوگ  یم  هدوس  دندرک و 

 . هجاوزا ضعب  یلإ  یبنلا  ّرسا  اذا  ریسفت  باب  ریسفت ،  باتک  ح 4914 و 4915 ؛  ص 1868 ،  ج 4 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
 . دراد يدب  یلیخ  يوب  هک  تسا  طفرع  هایگ  غمص  ریفاغم ،  - 2

ندرک تبیغ  نتشاذگ و  www.Ghaemiyeh.comبیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


269 ص :

هـشیاع دروخن ،  لسع  تبرـش  رگید  وا  هک  میدش  ثعاب  ام  مسق  ادخ  هب  دیوگ :  یم  هشیاع  هب  هدوس  هن .  دومرف :  ترـضح  مهدب ؟  تبرش 
 ! شاب تکاس  تفگ : 

باب روذنلا  نامیالا و  باتک  ص 175 ،  کل و ج 8 ،  هّللا  لحا  ام  مرحت  مل  باب  قالطلا ،  باـتک  ص 56 و 57 ،  ج 7 ،  يراخب ،  حیحص 
 . هماعط مرح  اذا 

 . ح 20 و 21 باب 3 ،  قالط ،  باتک  دعب  هب  ص 1100  ج 2 ،  ملسم ،  حیحص 

 . ح 3714 لسعلا ،  بارش  یف  باب  هبرشالا ،  باتک  ص 335 ،  ج 3 ،  دواد ،  یبا  ننس 

 . روذن نامیا و  باتک  ح 3804 ،  باب 20 ،  ص 15 ،  ح 3421 و ج 7 ،  باب 17 ،  قالطلا ،  باتک  ص 152 ،  ج 6 ،  یئاسن ،  ننس 

 : دیوگ یم  هصفح  هب  رمع 

نم رگا  درادن و  تسود  ار  وت  ترـضح  نآ  هک  یناد  یم  بوخ  مسق  ادـخ  هب  يرازآ ؟  یم  ار  ادـخ  لوسر  هک  دیـسر  ییاج  هب  وت  راک  ایآ 
دیـسر ییاج  هب  وت  راک  ایآ  رکبوبا  رتخد  يا  تفگ :  وا  هب  رمع  یتقو  زین  هشیاع  تسیرگ ...  تدـش  هب  هصفح  داد .  یم  قـالط  ار  وت  مدوبن 

ار تدوخ  رتـخد  ورب  راـک !  هچ  نم  اـب  ار  وت  باـطخ  رـسپ  يا  تفگ :  شباوج  رد  يرازآ ؟  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک 
 ... نک تحیصن 

هفرغلا یف  باب  بصغلا ،  ملاظملا و  یف  باب  ص 7 ،  ج 3 ،  يراخب ،  حیحص 
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270 ص :

 ... اهجوز و لاحل  هتنبا  لجرلا  هظعوم  باب  حاکنلا ،  باتک  هیلعلاو و ج 7 ، 

 . ح 30 و 31 و 33 باب 5 ،  قالط ،  باتک  دعب ،  هب  ص 1108  ج 2 ،  ملسم ،  حیحص 

 . ح 3318 میرحت ،  هروس  ریسفت  ص 391 ،  ج 5 ،  يذمرت ،  ننس 

 . ح 2131 باب 14 ،  مایصلا ،  باتک  ص 140 ،  ج 4 ،  یئاسن ،  ننس 

ادخ لوسر  زا  هشیاع  بضغ 

 : دیوگ یم  هشیاع 

 . یبضغ رد  یک  یتسه و  یضار  یک  نم  زا  وت  هک  مناد  یم  نم  تفگ :  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟  یناد یم  اجک  زا  متفگ : 

مسق میهاربا  يادخ  هب  ییوگ :  یم  یبضغ  رد  نم  زا  هک  هاگنآ  و  مسق ؛  دّمحم  يادخ  هب  ییوگ :  یم  يدونـشخ  نم  زا  هک  هاگنآ  دومرف : 
.

 ! منک یم  يرود  وت  مان  ندرب  زا  طقف  نم  ادخ  لوسر  يا  مسق  ادخ  هب  تسا ،  نینچ  يرآ  متفگ : 

 . ّنهدجو ءاسنلا و  هریغ  باب  حاکنلا  باتک  ص 47 ،  ج 7 ،  يراخب ،  حیحص 

 . ح 80 هشیاع ،  لضف  یف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ص 1890 ،  ج 4 ،  ملسم ،  حیحص 

هشیاع گرم  يوزرآ 

 : تفگ هشیاع  يزور 
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271 ص :

نم هک  دوش  عقاو  یتقو  هشیاع )  ندرم  ینعی  رما ( نیا  شاـک  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنک )  یم  درد  مرـس  مرـس (!  ياو 
تروص نآ  رد  مریمب ؛  نم  هک  يراد  تسود  وت  مسق  ادخ  هب  تفگ :  هشیاع  منک .  اعد  ار  وت  هدومن و  شزرمآ  بلط  وت  يارب  مشاب و  هدنز 

(1)  ! ! يور یم  تیاهنز  زا  رگید  ضعب  دزن  وت 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  اب  هشیاع  ینمشد 

 : دیوگ یم  هشیاع 

ار شیرامیب  مایا  ات  تساوخ  شنارسمه  رگید  زا  تفای  تدش  ترضح  نآ  درد  دومن و  ینیگنس  ساسحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ 
نیمز رب  شیاهاپ  تشاد و  يرگید  صخش  سابع و  هناش  رب  تسد  هک  یلاح  رد  هاگنآ  دنداد ،  هزاجا  زین  نانآ  دیامن و  يرپس  نم  لزنم  رد 

 . دش جراخ  دش  یم  هدیشک 

ار وا  مان  هشیاع  هک  صخـش  نآ  یناد  یم  تفگ :  نم  هب  مدرک  لقن  سابع  نبا  يارب  ار  هشیاع  بلطم  یتقو  دیوگ :  یم  سابع  نب  هّللادـیبع 
(2)  . تسا بلاط  یبا  نب  یلع  وا  تفگ :  هن .  متفگ :  تسا ؟  یسک  هچ  درکن  رکذ 

 . فالختسا باب  باب 51 ،  ماکحالا ،  باتک  ص 100 ،  ج 9 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
 . هعامجلا دهشی  نأ  ضیرملا  دح  باب  ح 665 ،  ص 162 ،  ج 1 ،  يراخب ،  حیحص  - 2
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(1)  . اسفن هل  بیطت  هشئاع ال  ّنکلو  ٌّیلع  وه  دیوگ :  یم  لبنح  نب  دمحا 

ار وا  مان  تشادن  شوخ  هشیاع  نکل  تسا ؛  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا )  هدشن  رکذ  شمسا  هشیاع  تیاور  رد  هک  صخـش ( نآ 
 . دنک دای  یکین  هب 

(2)  . دنک دای  یکین  هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تسناوت  یمن  هشیاع  نوچ  هک :  تسا  هدرک  لقن  يرهز  زا  يزاغم  رد  قاحسا  نبا 

 : دیوگ یم  زین  دعس  نبا 

(3)  ! دنک دای  یکین  هب  ار  وا  مان  تشادن  شوخ  هشیاع  هک  تسا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هدرواین ،  ار  شمان  هشیاع  هک  صخش  نآ 

یسک هچ  شوغآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیـسرپ :  سابع  نبا  زا  یـصخش  هک :  تسا  هدمآ  ص 263  ج 2 ،  دعـس ،  نبا  تاقبط  رد 
نامه داد .  ناج  دوب ،  مالسلا  هیلع  یلع  شوغآ  رد  وا  رس  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  تفگ :  سابع  نبا  درپس ؟  ناج 

 ! درپس ناج  هک  دوب  وا  هنیس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رس  هک  تسا  یعدم  هشیاع  دوزفا :  صخش 

مالـسلا و هیلع  یلع  داد و  ناـج  مالـسلا  هیلع  یلع  شوغآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفگ :  درک و  بیذـکت  ار  وا  هتفگ  ساـبع  نبا 
(4)  . دنداد لسغ  ار  وا  لضف  نم  ردارب 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نانز  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  دوب .  هشیاع  هرابرد  هتـس  حاحـص  تایاور  زا  یـشخب  طقف  تایاور ،  نیا 
نانمؤم ناردام  ار  هلآ 

 . ص 228 ج 6 ،  لبنح ،  دمحا  دنسم  - 1
 . ص 156 ج 2 ،  يراخبلا ،  حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  - 2

 . ص 232 ج 2 ،  يربکلا ،  تاقبطلا  - 3
 . تسا ناوارف  عیشت  ننست و  عبانم  رد  هراب  نیا  رد  ثیداحا  - 4
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(1)  « ْمُُهتاَهَّمُأ ُهُجاَوْزَأَو  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  َیلْوَأ  ُِّیبَّنلا  دنک « :  یم  یفرعم 

 ، هیآ نیا  هب  دانتـسا  اب  مادـم  يو ،  ياهراک  ندومن  هولج  هجوم  نینچمه  و  مالـسا ،  تما  رد  هشیاع  هاگیاج  ماقم و  ناـیب  يارب  تنـس  لـها 
 ! دننک یم  یفرعم  نینمؤملا  ّما  ار  هشیاع 

 : ام خساپ 

هتبلا دنک ( یم  یفرعم  نانمؤم  ردام  ترـضح  نآ  هب  مارتحا  رطاخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  مامت  لاعتم  دـنوادخ  دـنچره 
تناها و ترضح  نارسمه  ریاس  مالسلااهیلع و  هجیدخ  ترضح  هب  دهدب  قح  دوخ  هب  وا  هک  اهنت  هشیاع  هن  ار ،  ترضح  نآ  نارسمه  مامت 

نانز هب  دـنوادخ  درک !  هجوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  هرابرد  زین  لاعتم  دـنوادخ  رگید  نانخـس  هب  دـیاب  اما  دـنک )  تداـسح 
 : دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نأش  اب  بسانتم  و  دیبلط [  یم  ار  ایند  یناگدنز  امش  رگا  هک  وگب  دوخ  نانز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يا 
(2)  . مهد قالط  یبوخ  هب  ار  همه  هدرک و  تخادرپ  ار  امش  همه  هیرهم  ات  دییایب  دینک [  یمن  یگدنز  هلآ 

تردابم هتسیاشان  يراک  هب  امش  زا  کیره  ربمایپ ،  نانز  يا 

 . هیآ 6 بازحا ،  هروس  - 1
 . هیآ 28 بازحا ،  هروس  - 2
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نارگید زا  رتهب  هک  دوش  ببـس  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناتباستنا  اریز   ] (1)  . درک دنهاوخ  باذـع  نارگید  ربارب  ود  ار  وا  دزرو 
 [ . دینک لمع 

راتفر و بقارم  رایـسب  دیاب  دیتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  بستنم  امـش  دیتسین [  يداع  نانز  دـننام  امـش  ربمغیپ !  نانز  يا 
 ] زان اب  یمرن [  یمارآ و  هب  نادرم  اب  دیشاب  بقارم  دیراکزیهرپ  سرت و  ادخ  رگا   ] دینکن لام  ياپ  ار  ترـضح  نآ  نأش  ات  دیـشاب  ناتراتفگ 

(3)  . دییوگ نخس  وکین  تسرد و  نیتم و  هکلب  دنک ،  عمط  امش  رد  تسا  ضرم  شلد  رد  هک  سک  نآ  ادابم  هک   (2)  ، دییوگم نخس 

شیارآ و نیـشیپ  تیلهاـج  هرود  دـننام  و  دـننکن ]  هدافتـساءوس  امــش  زا  نارگید  اـت  دـیوشن [  جراـخ  دینیــشنب و  دوـخ  ياـه  هناـخ  رد  و 
(4)  ... دینکن ییارآدوخ 

 : هک تسا  نیا  تنس  لها  زا  ام  لاؤس 

دنکن یهجوت  چیه  يو  اب  هطبار  رد  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  مهم  تاکن  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  زا  يرـسمه  رگا 
؟  تسا نانمؤم  ردام  مه  زونه  وا  ایآ  ، 

يو هب  هک  لاعتم  دنوادخ  نانخس  هب  یهجوت  یب  اب  هک  دوبن  هشیاع  ایآ 

 . هیآ 30 بازحا ،  هروس  - 1
 . دننک يرتشیب  تیاعر  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  اما  تسا ،  نانز  مامت  هب  دنوادخ  شرافس  نیا  هتبلا  - 2

 . هیآ 32 بازحا ،  هروس  - 3
 . هیآ 33 بازحا ،  هروس  - 4

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  اب  هشیاع  www.Ghaemiyeh.comینمشد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


275 ص :

هار هب  ار  یگرزب  گـنج  دومن و  اـیهم  رکـشل  رازه  ریبز 30  هحلط و  راـنک  رد  دـش و  جراـخ  هناـخ  زا  َّنُِکتُوُیب »  ِیف  َنْرَقَو  دوـب « :  هدوـمرف 
؟  دوبن هشیاع  راک   (1) دندش هتشک  گنج  نیا  رد  رفن  رازه  لقادح 20  دنا  هتشون  ناخروم  هک  تخادنا 

ردارب ربارب  رد  هشیاع  راک  ایآ  تسا ؛  ربارب  دـنچ  امـش  تازاجم  هک  دـیهدن  ماجنا  تسیاشان  راـک  هک  دـیامرف  یم  ربماـیپ  ناـنز  هب  دـنوادخ 
؟  دوبن يا  هتسیاشان  راک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نامیا  نکر  قح و  روحم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 ! دومن هبوت  دش و  نامیشپ  نایرج  نآ  زا  دعب  هشیاع  هک  دنیوگ  یم  تنس  لها  زا  یخرب 

 : باوج

 ، تسا لقن  هک  اجنآ  ات  تخاس ،  یهت  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  توادع  زا  ار  شلد  هن  دومن و  هبوت  هن  هشیاع  ددعتم ،  خیراوت  هب  هجوت  اب 
 ! ! دومن رکش  ار  ادخ  داتفا و  هدجس  هب  اروف  هدیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دینش  یتقو  وا 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  حون  ناتساد  نایرج  رد  دنوادخ 

ُْریَغ ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  اَی  َلاَق  َنیِمِکاَْحلا *  ُمَکْحَأ  َْتنَأَو  ُّقَْحلا  َكَدْعَو  َّنِإَو  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  َلاَقَف  ُهَّبَر  ٌحُون  يَداَنَو  » 
ْنَأ َکُظِعَأ  یِّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ِْنلَأْسَت  اَلَف  ٍِحلاَص 

. دنا هتشون  مه  رتشیب  رفن و  رازه  ات 30  - 1
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(1)  « . َنِیلِهاَْجلا َنِم  َنوُکَت 

نیرتـهب وت  تسا و  تسار  وـت  هدـعو ء  اـعطق  و  تسا ،  نم  ناـسک  زا  مرـسپ  اراـگدرورپ ،  تفگ :  داد و  زاوآ  ار  دوـخ  راـگدرورپ  حوـن  و 
ملع نادـب  هک  ار  يزیچ  سپ  تسا .  هتـسیاشان  يرادرک  ياراد »  وا «  تـسین ،  وـت  ناـسک  زا  تـقیقح  رد  وا  حوـن ،  يا  دوـمرف :  ینارواد . 

 . یشاب نانادان  زا  ادابم  هک  مهدیم  زردنا  وت  هب  نم  هاوخم .  نم  زا  يرادن 

 : دومرف يو  هب  دنوادخ  دومن ،  اضاقت  دنوادخ  زا  ندش  قرغ  زا  شرفاک  دنزرف  تاجن  يارب  هک  هاگنآ  مالسلا  هیلع  حون  يرآ ، 

(2)  « ٍِحلاَص ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  اَی  َلاَق  » 

 . تسا تسیاشان  رایسب  یلمع  ار  وا  اریز  تسین ؛  وت  دنزرف  وا  حون !  يا 

 : مینک یم  لاؤس  نونکا 

؟  يرهوش نز و  هطبار  ای  تسا  رت  يوق  يردپ  دنزرف و  هطبار  ایآ 

 . هیآ 45 و 46 دوه ،  هروس  - 1
 . هیآ 46 دوه ،  هروس  - 2
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یم رهوش  هظحل  ره  هک  تسا  یببـس  يرهوش  نز و  هطبار  تسا و  یبسن  ود  نآ  هطبار  اریز  يردـپ ؛  دـنزرف و  هطبار  کـش  نودـب  باوج : 
 . ددرگ هناگیب  مرحمان و  وا  اب  دهدب و  قالط  ار  نز  دناوت 

دوش و یم  جراخ  مالـسلا  هیلع  حون  بسن  زا  ادـخ  رما  ینامرفان  رطاخ  هب  حون  دـنزرف  هک  ینامز  تفگ :  دـیاب  هشیاـع  نارادـفرط  هب  نونکا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  اب  یببس  هطبار  هک  هشیاع  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  تسین ؛ »  وت  دنزرف  رگید  وا  دیامرف « :  یم  ترـضح  نآ  هب  دنوادخ 

! ؟  ددرگ یمن  جراخ  نینمؤملا »  ّما  تیلومش «  زا  لمج )  راتشکرپ  گنج  ییاپرب  رد  شا ( هتسیاشان  راک  نآ  باکترا  اب  دراد  هلآ  و 

 : مییوگ یم  میرک  نآرق  تایآ  هب  دانتسا  اب  نیاربانب ، 

ردام رگید  هدش و  جراخ  کش  نودب  نینمؤملا »  ّما  لومش «  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  تلحر  زا  دعب  شا  هتـسیاشان  ياهراک  ماجنا  اب  وا 
 ! دندرگ هتشک  ناناملسم  زا  رفن  نارازه  ددرگ  ببس  هکنیا  هن  دنک  یم  ظفح  ار  نانمؤم  ناج  نانمؤم ،  ردام  اریز  تسین ؛  نانمؤم 

 ، میرحت هکرابم  هروس  رد  میرک ،  نآرق  رد  تسا .  هداد  شمالک  رد  هصفح ،  هشیاع و  هب  ینیگنـس  تخـس و  رادـشه  لاـعتم ،  دـنوادخ  و 
ربمایپ هیلع  هک  دراد  هراشا  دربب  ار  ود  نآ  مان  هکنیا  نودـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  رفن  ود  هب  لاعتم  دـنوادخ  ات 5  تایآ 3 

ود نآ  ياه  لد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تیدض  اب  اریز  دنک ؛  یم  هبوت  هب  رما  ار  نز  ود  نآ  تایآ  نیا  رد  دنوادخ  دندش .  تسدمه 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رازآ  تیدض و  رب  رگا  دیامرف :  یم  ود  نآ  هب  همادا  رد  و  اَمُُکبُوُلق »  ْتَغَص  ْدَقَف  ِهَّللا  َیلِإ  َابُوتَت  ْنِإ  تسا «  هدیزغل 

و تایاور )  قبط  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینعی  نانمؤم ( نیما و  لیئربج  تسوا و  نابهگن  دنوادخ  هک  دینادب  دیوش ؛  تسدـمه  مه  زاب  ، 
 . دنتسه وا  راکددم  روای و  ناگتشرف 
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نمؤم و وا و  میلـست  همه  هک  دهدب  وا  هب  ار  امـش  زا  رتهب  ینانز  ادخ  داد ،  قالط  ار  امـش  ربمغیپ  رگا  هک  تسا  دیما  دیازفا :  یم  همادا  رد  و 
(1)  . دنشاب هبوت  تدابع و  لها  نتورف و 

 . دومن یم  هشیپ  ربص  ود  نآ  تیذا  رازآ و  رب  دوخ ،  يراوگرزب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  نکیلو 

 . دشاب یم  هصفح  هشیاع و  نز ،  ود  نآ  زا  دنوادخ  دارم  هک  دنا  هدومن  فارتعا  هتس  حاحص  نابحاص  هژیو  هب  تنس  لها  ناگرزب 

 ... ح 5266 و کل ،  هّللا  لحا  ام  مرحت  مل  باب  باب 8 ،  قالطلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 . ح 1474 هتأرما ، ...  مرح  نم  یلع  هرافکلا  بوجو  باب  باب 3 ،  قالطلا ،  باتک  ملسم ،  حیحص 

 . ح 3318 میرحت ،  هروس  ریسفت  باب 65 ،  نآرقلا ،  ریسفت  باتک  يذمرت ،  ننس 

 . تنس لها  رگید  عبانم  اه  هد  ح 3421 و  قالطلا ،  باتک  ح 3804 و  باب 20 ،  روذنلا ،  نامیالا و  باتک  یئاسن ،  ننس 

هیلع حون  ترضح  ینعی  یهلا ،  گرزب  ربمایپ  ود  زا  هصفح ،  هشیاع و  هب  رت  نیگنس  يرادشه  رد  میرحت ،  هکرابم  هروس  همادا  رد  دنوادخ 
 : دیامرف یم  دنز و  یم  یلاثم  مالسلا  هیلع  طول  ترضح  مالسلا و 

ادخ هب  هک  دنتشاد  رسمه  ود  ادخ  ناربمایپ  زا  ربمایپ  ود  هک  دینیبب 

 . هیآ 4 و 5 میرحت ،  هروس  - 1
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اریز دنوش ؛  یم  منهج  شتآ  دراو  دندوب ،  یهلا  گرزب  ناربمایپ  هلمج  زا  ناشنارهوش  هکنیا  دوجو  اب  تمایق و  رد  ود  ره  دـندیزرو و  رفک 
(1)  . دندوبن يا  هتسیاش  حلاص و  نانز  نانآ 

هیلع هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  رـسمه  نوچ  هک  دننکن  نامگ  دنوش و  هجوتم  هک  ود  نآ  هب  دنوادخ  فرط  زا  تسا  يرادشه  نیا 
 ! ! دنهد ماجنا  دنناوت  یم  يراک  ره  دنتسه ،  هلآ  و 

 . داب مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  همئالا  ّما  ترضح  ازج ،  زور  هعیفش  ملاع ،  ود  ناوناب  رورس  ادخ ،  رون  هرهاط ،  هقیدص  رب  ادخ  مالس 

 . 10 میرحت ،  - 1
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حاحص رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  مهن : لصف 

هراشا

يادعت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هتس  حاحص  نابحاص  مالـسلا ،  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هاگیاج  بقانم و  اب  هطبار  رد 
 ، دـنا هدومن  لقن  باحـصا  زا  یخرب  هثالث و  يافلخ  نأش  رد  هک  یتایاور  لباقم  رد  دادـعت ،  نیا  دـنچره  دـنا ؛  هدومن  لـقن  ار  تاـیاور  زا 

دومن تابثا  ار  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  تیناقح  تفالخ و  ناوت  یم  ثیداحا  دادعت  نیمه  اب  نکیلو  تسا ؛  كدنا  رایسب 
.

یبن رهطم  كاپ و  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  ترـضح  تلزنم  ماقم و  اب  هطبار  رد  تیاور  اهدـص  تنـس ،  لـها  ددـعتم  عباـنم  رد 
(1)  . تسا هدیدرگ  لقن  مالسلا  هیلع  مالسا  مرکم 

 !! دنا هدومن  روسناس  ای  نامتک  ار  هنیمز  نیا  رد  ربتعم  ثیداحا  ملسم )  يراخب و  نیحیحص ( نابحاص  هژیو  هب  هتس  حاحص  نابحاص  اما 

 ، مینک یم  هدهاشم  ار  تسا  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  نأش  رد  هک  تایاور  نیا  زا  يدادعت  هتـس  حاحـص  رد  رگا  نیاربانب 
 . دوش یم  هدهاشم  هباحص  زا  یخرب  افلخ و  نأش  رد  یگتخاس  تایاور  تایاور ،  نیا  مجح  ربارب  نیدنچ  هنافسأتم 

بقانم یعفاش ،  یلزاغم  نبا  بقانم  یمزراوخ ،  بقانم  يزودنق ،  یفنح  نامیلس  خیـش  هدوملا  عیبانی  لبنح ،  دمحا  دنـسم  بتک :  دننام  - 1
لیزنتلا دـهاوش  يدـنه ،  یقتم  لامعلازنک  یئاسن ،  بقانم  يدادـغب ،  بیطخ  بقاـنم  دـیدحلا ،  یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  هیودرم ،  نبا 

 . رگید عبنم  اه  هد  و  يروباشین ،  مکاح 
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یتاظحالم رطاخ  هب  اما  دندوب ؛  هدومن  هظحالم  ار  ربتعم  تیاور  اهدص  نآ  هتـس  حاحـص  نابحاص  کش ،  نودـب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
 ! ! دنا هدومنن  لقن  ار  تایاور  نآ  رثکا 

 : دوش حرطم  اجنیا  یلاؤس  دیاش 

؛  دنـشاب یم  یلعج  یگلمج  هدـمآ  باحـصا  زا  یخرب  هشیاع و  هثالث و  يافلخ  نأش  رد  هک  یتایاور  زا  هتـسد  نآ  هک  دـییوگ  یم  هک  امش 
؟  تسا یلعج  ثیداحا  نیا  دییوگ  یمن  دیریگ و  یم  ار  تسا  ناتدوخ  عفن  هب  هچنآ  ارچ  سپ 

 : باوج

یثیداحا هکلب  تسا ؛  یلعج  هتـس  حاحـص  ثیداحا  مامت  هک  مییوگ  یمن  ام  میدومن ،  نایب  باتک  نیا  ثحب  لیاوا  رد  هک  هنوگنامه  ًـالوا : 
 . دوش یم  هدید  بتک  نیا  رد  زین  حیحص 

رد ادـخ  یفرعم  هرابرد  هک  یثیداحا  دـننام  دـنراد ( نآرق  اب  تریاغم  هک  یثیداحا  زا  هتـسد  نآ  نیاربانب  تسا ؛  نآرق  ام  يارب  كالم  ایناث : 
 . میناد یمن  حیحص  ار  تسا )  ینامسج  ادخ  هک  هدمآ  حاحص 

هدمآ مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  نأش  رد  هک  ثیداحا  هنوگنیا  هک  دنا  هدومن  فارتعا  تنـس  لها  ناگرزب  زا  يرایـسب  اثلاث : 
 . دنا هدومن  لقن  دوخ  بتک  رد  ار  ثیداحا  نیا  هک  تساذل  دنشاب و  یم  هحیحص  ثیداحا  هلمج  زا 

هدـش لقن  رتاوتم  تروص  هب  تنـس  لها  عبانم  رد  تلزنم )  ثیدـح  ریدـغ و  ثیدـح  نیلقث و  ثیدـح  دـننام  تایاور ( نیا  زا  یخرب  اعبار : 
 . دومن دراو  نآ  رب  يا  هشدخ  ناوت  یمن  زگره  تسا و 

رتاوتم تروص  هب  ای  تایاور  نیا  زین  هعیش  ییاور  عبانم  رد  اسماخ :  و 
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!؟  درب لاؤس  ریز  هدمآ  هتس  حاحص  رد  هک  ار  ثیداحا  نیمه  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا ؛  هدش  لقن  هحیحص ،  ثیداحا  تروص  هب  ای  و 

ای تسا و  للخ  راچد  نآ  دانـسا  هلـسلس  رد  ای  تسا و  هشیاع  ای  هریرهوبا و  زا  ای  هدـمآ ،  رگید  یخرب  افلخ و  نأش  رد  هک  یثیداـحا  نکیلو 
 . دراد تریاغم  ینآرق  هلدا  ربتعم و  خیرات  اب  ای  هدمآ و  رگید  عبانم  رد  ضیقن  دض و 

 : مینک یم  لقن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  رد  ار  حاحص  تایاور  زا  یخرب  نونکا 

نیلقث ثیدح  . 1

تمصع و نادناخ  اب  شدانع  رطاخ  هب  يراخب  تسا و  هدمآ  يراخب  حیحـص  زج  هب  هتـس  حاحـص  یمامت  رد  ینارون  فیرـش و  ثیدح  نیا 
 ! تسا هدرکن  لقن  ار  روهشم  رایسب  رتاوتم و  تیاور  نیا  مالسلا  مهیلع  تراهط 

هب تمایق  زور  ات  تجح  اهنت  نآرق ،  راـنک  رد  ار  شیوخ  تیب  لـها  ینارون ،  ثیدـح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربماـیپ 
 . دندرگ یمن  هارمگ  زگره  دنیوج  کسمت  ود  نیا  هب  هک  یمادام  ناناملسم  تسا :  هدومرف  هدومن و  یفرعم  نیملسم 

يارب ار  دنمشزرا  نخس  نیا  شیوخ  كرابم  رمع  رخاوا  رد  عضوم  هس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  گرزب  ربمایپ  یخیرات ،  دانـسا  قبط 
 : دندومرف نایب  نیملسم 

 . هفرع زور  رد  شیوخ  ینارنخس  رد  عادولا  هجح  رد  مهد  لاس  رد   . 1

 . مخریدغ رد  شیوخ  ینارنخس  رد  عادولا  هجح  رد  مهد  لاس  رد   . 2

ناشدـیدش بت  ضرم و  تلاح  ناـمه  اـب  هنیدـم  دجـسم  رد  هک  يا  هبطخ  نیرخآ  رد  ناـشکرابم ،  رمع  رخآ  ياـهزور  مهد  لاـس  رد   . 3
(1)  . دندومرف حرطم 

 . ددرگ هعجارم  راونالا ،  تاقبع  ریدغلا و  باتک  هب  - 1
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 . تسا هدـیدرگ  لقن  تنـس  لها  ربتعم  خـیراوت  ریـسافت و  مجاعم و  دـیناسم و  باتک  اه  هد  ییاور و  باتک  اه  هد  رد  فیرـش  ثیدـح  نیا 
بتک زا  باتک  مان 500  راونالا »  تاقبع  مان «  هب  دوخ  دنمشزرا  باتک  رد  يدنه ،  نیسح  دماحریم  همالع  موحرم  هعیـش  گرزب  دنمـشناد 
(1)  . دنا هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  ینارون  ثیدح  نیا  هک  هدومن  رکذ  ار  نآ  هحفص  فلؤم و  رکذ  اب  تنس  لها 

تیاور ار  قوف  ثیدـح  باحـصا ،  زا  يدایز  تعامج  تسا و  رودـصلا )  یعطق  رتاوتم ( ثیداحا  زا  ثیدـح  نیا  دـش  هتفگ  هک  هنوگنامه 
تباث نب  دیز  يردخ ،  دیعسوبا  مقرا ،  نب  دیز  يراصنا ،  هّللادبع  نب  رباج  يرافغ ،  رذوبا  مالسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  لیبق ،  زا  دنا  هدرک 

 . دنا هدرک  لقن  نارگید  بطخا و  نب  هّللادبع  يرافغ ،  دیسا  نب  هفیذح  ، 

 : دیوگ یم  يوانم  مان  هب  تنس  لها  نادنمشناد  زا  یکی 

(2)  . دنا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  یباحص  رفن  تسیب  زا  زواجتم 

 : دیوگ یم  یکم  رجح  نبا  مان  هب  نانآ  زا  رگید  یکی  و 

تسیب زا  زواجتم  هک  هدش  تیاور  هددعتم  قرط  زا  روبزم  ثیدح 

پاچ تروص  هب  دـلجم  شـش  رد  ناهفـصا  رد  راب  نیلوا  يارب  تسا  یـسانش  ماما  اب  هطبار  رد  یمیظع  فراـعملا  هریاد  هک  باـتک  نیا  - 1
 . دیسر پاچ  هب  یگنس 

 . ص 14 ج 3 ،  ریدقلا ،  ضیف  - 2
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(1)  . تسا قیرط  دنچ  و 

(2)  . تسا هدومن  لقن  هباحص  تسیب  زا  شیب  زا  ار  قوف  ثیدح  يزودنق ،  یفنح  نامیلس  خیش 

ثیدح تنـس ،  لها  ياملع  زا  رفن  اهدص  اه و  هد  و  دنک .  یم  لقن  هباحـص  نیدـنچ  زا  ار  قوف  ثیدـح  دوخ ،  دنـسم  رد  زین  لبنح  دـمحا 
 . دنا هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یباحص  تسیب  نیا  زا  دوخ  بتک  رد  ار  نیلقث 

 . دراد رارق  يدنس  تیعقوم  نیرت  یلاع  رد  هالوم )  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  ریدغ ( ثیدح  دننامه  ینارون ،  تیاور  نیا  لاح  ره  هب 

 : دیونشب حاحص  زا  ار  تیاور  نیا  نونکا 

 : دنک یم  لقن  مقرا  نب  دیز 

سانلا اهیأ  الأ  دعب  امأ  لاق :  ّمث  رکذ  ظعو و  هیلع و  ینثأ  هّللا و  دمحف  هنیدملاو  هکملا  نیب  اّمخ  یعدـی  ءامب  ابیطخ  انیف  اموی  هّللا  لوسر  ماق 
هّللا باتکب  اوذـخف  رونلاو  يدـهلا  هیف  هّللا  باتک  اـمهلوا  نیلقث  مکیف  كراـت  اـنأ  بیجأـف و  یبر  لوسر  یتأـی  نأ  کـشوی  رـشب  اـنأ  اـّمنإف 

 ، یتیب لها  یف  هّللا  مکرّکذا  یتیب ،  لها  یف  هّللا  مکرّکذا  یتیب  لها  لاق و  مث  هیف ،  بّغر  هّللا و  باتک  یلع  ّثحف  هب  اوکسمتساو 

 . ص 136 هقرحملا ،  قعاوص  - 1
 . ص 33 هدوملا ،  عیبانی  - 2
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(1)  ! یتیب لها  یف  هّللا  مکرّکذا 

مدوب يرشب  نم  دومرف :  مدرم  زردنا  دنپ و  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  تساخ و  اپب  هنیدم  هکم و  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
نیب رد  ار  رابنارگ  زیچ  ود  دوخ  زا  دعب  و  میامن )  تلحر  میوگ ( کیبل  ار  قح  توعد  هک  تسا  کیدزن  مدـش و  ثوعبم  امـش  يوس  هب  هک 

کـسمت نآ  هب  دـیریگرب و  ار  ادـخ  باتک  تسا .  رون  تیادـه و  نآ  رد  هک  ادـخ  باتک  زیچ ،  ود  نآ  لوا  مراذـگ ؛  یم  راـگدای  هب  اـمش 
ار امـش  یتـیب »  لـها  یف  هّللا  مکرکذا  یتـیب ،  لـها  و  دومرف « :  هبترم  هس  سپـس  دـیراذگم .  ورف  ار  نآ  زا  يزیچ  بغار و  نآ  هب  دـیوج و 

 ! متیب لها  هرابرد  ادخ  هب  منک  یم  شرافس 

 : دنک یم  لقن  هّللادبع  نب  رباج  زا  يذمرت 

مکیف تکرت  دق  ّینإ  ساّنلا  اهیأ  لوقی :  هتعمسف  بطخی  ءاوصقلا  هتقان  یلع  وهو  هفرع  موی  هتّجح  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تیأر 
(2)  . یتیب لها  یترتع  هّللا و  باتک  اولضت  نل  هب  متذخأ  نإ  ام 

شرتش رب  هک  یلاح  رد  هفرع  زور  رد  عادولا  هجح  رد  ربمایپ 

 . ح 2408 مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  نم  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 1
 . ح 3786 مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2
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دییوج کسمت  ود  ره  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  راـگدای  هب  امـش  نیب  رد  ار  زیچ  ود  نم  مدرم  يا  دومرف :  دـناوخ و  هبطخ  ناـمیارب  دوب  راوس 
 . دنتسه نم  تیب  لها  هک  مترتع  ادخ و  باتک  دیوش :  یمن  هارمگ  زگره 

 : دنک یم  لقن  هنوگنیا  زین  مقرا  نب  دیز  زا  و 

لبح هّللا  باتک  رخالا ،  نم  مظعأ  امهدـحأ  يدـعب ،  اولـضت  نل  هب  متکـسمت  نا  ام  مکیف  كراـت  ینا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق 
(1)  . امهیف ینوفلخت  فیک  اورظناف  ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اقرفتی  نل  یتیب و  لها  یترتع  ضرالا و  یلإ  ءامسلا  نم  دودمم 

 . دیوش یمن  هدیشک  تلالض  یهارمگ و  هب  نم  زا  دعب  زگره  دییوج  کسمت  نآ  هب  رگا  هک  مراذگ  یم  راگدای  هب  يزیچ  امـش  نیب  رد  نم 
هک نم  ترتع  يرگید  نیمز و  اـت  نامـسآ  زا  مکحتـسم  تسا  ینامـسیر  هک  ادـخ  باـتک  نآ  و  تسا ،  يرگید  زا  رتگرزب  ود  نآ  زا  یکی 

دینیبب نونکا  دـندرگ ؛  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رب  تمایق  زور  رد  ات  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نیا  دنتـسه و  نم  تیب  لها  نامه 
نم زا  دعب  هفیلخ  ود  نیا  اب  هطبار  رد  هک 

 . ح 3788 مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
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 ! دینک یم  راتفر  هنوگچ 

ار نارگید  نماد  مدرم  رثکا  دندش و  اهر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تاشرافـس  همه  نآ  اب  اما 
 : دوب هدومرف  لبق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  دنتشگ ؛  قرغ  تلالض  رد  دنتفرگ و 

(1)  . يدوبان یهارمگ و  ینعی  يرگید  ياهنم  یکی  ینعی  دیوش .  یمن  هارمگ  دییوج  کسمت  ود  ره  هب  رگا 

 : دیونشب يراخب  زا  ار  بلطم  نیا  نونکا 

 : تسا هدروآ  يزاغم  باتک  رد  دوخ ،  حیحص  رد  يراخب 

وا هب  مدرک ؛  تاقالم  ار  بزاع  نب  ءارب  تفگ :  هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  ّبیـسم  نب  ءالع  زا  لیـضف  نب  دّمحم  دیوگ :  باکـشا  نب  دـمحا 
 . يدرک تعیب  وا  اب  ناوضر )  تعیب  نایرج  رد  تخرد ( ریز  يدوب و  تبحص  مه  ربمایپ  اب  تلاح !  هب  اشوخ  متفگ : 

(2)  . میدروآ دوجو  هب  نید  رد  اه  فارحنا  هچ  میدرک و  اهراک  هچ  وا  زا  سپ  ام  هک  یناد  یمن  وت  مردارب !  دنزرف  تفگ : 

 . دننک یم  لقن  ار  تیاور  نیا  نومضم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  رکذ  رد  دوخ  ننس  رد  زین  دواد  نبا  هجام و  نبا  یئاسن و  - 1
 . ص 66 ج 5 ،  يزاغملا ،  باتک  يراخب ،  حیحص  - 2

نیلقث ثیدح  . 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 301 

http://www.ghaemiyeh.com


288 ص :

 . دـنک یم  تباث  روما  ماـمت  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیعجرم  تحارـص  هب  نیلقث ، )  ثیدـح  رودـصلا ( یعطق  ینارون  تیاور  نیا 
يارچ نوچ و  یب  عبات  یتدـیقع و ...  يداصتقا ،  یگنهرف ،  یـسایس ،  یعاـمتجا ،  ینید ،  لـئاسم  ماـمت  رد  دـنفظوم  ناناملـسم  نیارباـنب ، 

نیا هتبلا  هک  تسا (.  موصعم  دشاب  نآرق  اب  مئاد  هک  سکره  دننآرق و  اب  مئاد  نانآ  اریز  دنشاب ؛  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ 
 ( . دراد تیب  لها  هب  صاصتخا  نآرق  اب  مئاد  تمزالم 

لئاسم رد  ار  نارگید  دـنتخادنا و  شوگ  تشپ  هب  ار  مهم  تیـصو  نیا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  تما  رثکا  هنافـسأتم  اـما 
نآرق دندومنن و  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هب  یتافتلا  چیه  دنداد و  حیجرت  هریغ  يداقتعا و  یعامتجا و  ینید ،  یـسایس ، 

 . دنرادن ییادج  مه  زا  ود  نیا  زگره  تسا و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  نآرق  اریز  دنداد ؛  تسد  زا  زین  ار 

 : دنهدب باوج  تنس  لها 

؟  دیتفریذپ ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیعجرم  يروما  هچ  رد  امش 

ماما ایآ  دـیتفریذپن ؟  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیعجرم  مه ،  ینید  یعاـمتجا و  لـئاسم  نیرت  یئزج  رد  یتح  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  اـیآ 
رـضاح مه  هقف  رد  یتح  امـش  یفنح ! ؟  یلبنح و  یکلام و  یعفاش و  ای  دناد  یم  رتهب  تسا  موصعم  تیب و  لها  زا  هک  مالـسلا  هیلع  قداص 

 ! ! دیریگب ار  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  نماد  دیدشن 

 ! دینک یم  حرطم  مالسلا  مهیلع  تارضح  نآ  هب  تبحم  زاربا  ار  نانآ  قح  طقف  دنروآ  یم  نایم  هب  نخس  امش  دزن  رد  تیب  لها  زا  هاگره  و 
!

بوجو نیلقث ،  رتاوتم  ثیدح  نومضم  ایآ  مسق !  ادخ  هب  ار  امش 
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هب تاـیاور ،  نآرق و  رد  رگا  و  اـه ؟  هصرع  ماـمت  رد  مه  نآ  ناـنآ  زا  ارچ  نوچ و  یب  تیعبت  اـی  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  تبحم 
 ! تساه هصرع  مامت  رد  ناراوگرزب  نآ  تیعجرم  نتفریذپ  يارب  زا  هدش ،  دیکأت  ناراوگرزب  نآ  هب  تبسن  مه  ندرک  تبحم 

یعیبط گرم  هب  یهلا  ياه  تجح  نآ  گرم  ایآ  دیدروآ ؟  ياج  هب  یهلا  ناراوگرزب  نآ  هب  تبـسن  مه  ار  تبحم  قح  امـش  ایآ  یناث ،  رد 
! ؟  تداهش اب  ای  دوب 

ءاسک ثیدح  ریهطت و  هیآ  . 2

 : دیامرف یم  هفیرش 33  هیآ  بازحا  هکرابم  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ 

 « ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  » 

 . دزاس رهطم  كاپ و  ار  امش  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  سجر و  هنوگره  تسا  هدومن  هدارا  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج 

ماما نسح و  ماما  مالـسلااهیلع و  يربک  هقیدص  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نأش  رد  هفیرـش ،  هیآ  نیا 
 . دشاب یم  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  رفن  ُهن  لماش  نینچمه  ناراوگرزب ،  نیا  تیعبت  هب  مالسلا و  مهیلع  نیسح 

هک هتفرگ  قلعت  رما  نیا  رب  ادـخ  ینیوکت  هدارا  اریز  دـنک ؛  یم  تباث  ار  یهلا  ناراوگرزب  نیا  یکاپ  تمـصع و  ماـقم  تحارـص  هب  هیآ  نیا 
ماقم نامه  نیا  دنشاب و  رهطم  كاپ و  رود و  هب  يدیلپ  یگدولآ و  سجر و  هنوگره  زا  نانآ 
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 . تسا تمصع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  لقاال  ای  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  نأش  رد  قوف  هیآ  هک  دنیوگ  یم  تنـس  لها  زا  یخرب  اما 
 . دنوش یم  هیآ  نیا  لومشم  مه 

 : تسا نیا  طقف  نانآ  لیلد 

نوچ نیاربانب  تسا ؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانز  اب  هطبار  رد  هک  تسا  هدمآ  یتایآ  نیب  رد  ُهَّللا » ...  ُدـیُِری  اَمَّنِإ  هیآ «  زا  تمـسق  نیا 
نارـسمه هیآ  نیا  رد  تیبلها  زا  دوصقم  کش  نودـب  سپ  تسا ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  هرابرد  قوف ،  هیآ  نیا  ِدـعب  لـبق و 

 . دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

 : باوج

 : درادن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  هب  یطبر  چیه  هیآ  نیا  لیلد  هس  هب 

ربمایپ نارسمه  اب  هطبار  رد  رگا  هک  تسا  حضاو  ًالماک  و  مکرهطی )  مکنع  تسا ( هدمآ  رکذم  عمج  تروص  هب  ریامـض  قوف ،  هیآ  رد   . 1
تروص هب  دعب  لبق و  تایآ  ریامـض  هک  هنوگنامه  ّنکرهطی )  ّنکنع و  دمآ ( یم  ثنؤم  عمج  تروص  هب  ریامـض  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 ( . نیتا نمقا ،  نرکذاو ،  نجّربتال ،  ّنکتویب ،  نلق ،  ّنتیقت ،  ّنکنم ،  تسا (:  هدمآ  ثنؤم  عمج 

هـضرتعم هلمج  درادن و  دعبام  لبقام و  تایآ  هب  یطابترا  چیه  ُهَّللا »  ُدیُِری  اَمَّنِإ  هلمج «  هک  تسا ،  راکـشآ  یتریـصب  بحاص  ره  رب  نیاربانب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  ناـمز  رد  هک  نآرق  يروآ  عـمج  ماـگنه  هک  دراد  دوـجو  زین  لاـمتحا  نیا  هتبلا  و  تسا ؛ 

ربمایپ نانز  هب  دنوادخ  حـیاصن  اب  هطبار  رد  هک  تایآ  نیا  نیب  رد  ار  ادـخ  مالک  زا  تمـسق  نیا  تفالخ ،  هاگتـسد  ادـمعت  تفرگ  تروص 
هب ندیسر  يارب  دنشاب  هداد  رارق  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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 ! ! شیوخ یسایس  دصاقم 

رگنایب تسا ،  حرطم  قوف  هیآ  رد  هک  هبناج  همه  ریهطت  يدیلپ و  یگدولآ و  سجر و  هنوگره  ندش  هدودز  دش ،  حرطم  هک  هنوگنامه   . 2
تلحر زا  دعب  نانآ  زا  یخرب  هکلب  دندوبن ؛  موصعم  خیرات  هاوگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  زا  کی  چیه  دشاب و  یم  تمصع  ماقم 
 . دیدرگ نیملسم  زا  يرایسب  ياه  نوخ  ندش  هتخیر  ببس  هک  دندش  یتسیاشان  رایسب  لامعا  بکترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تیب لها  قیداصم  هدش ،  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هراب  نیا  رد  عیـشت  ننـست و  لها  زا  هک  رتاوتم  هکلب  ددـعتم  تایاور   . 3
ربمایپ مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  دوصقم  هک  هدـمآ  دنـسلا  حیحـص  ناوارف و  تاـیاور  نیا  رد  تسا . هدـش  نشور  یبوخ  هب  مالـسلا  مهیلع 

(1)  . دنشاب یم  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملاریما و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هیآ نیا  هک  دـنا  هدرک  فارتعا  ناشدوخ  دنـشاب و  یم  تیاور  نیا  نایوار  هلمج  زا  هملـس  ّما  هشیاع و  هک  هدـمآ  تنـس  لها  عباـنم  رد  یتح 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  نأش  رد  قوف  هیآ  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  تایاور ،  رد  تحارص  همه  نیا  اب  سپ  دوش ؛  یمن  اهنآ  لماش 

داهتجا هک  تسین  هدیـشوپ  یلقع  بحاص  ره  رب  تسا و  صن  ربارب  رد  داهتجا  شنخـس  تقیقح  رد  دیوگب  ار  نیا  یـسک  رگا  تسا .  هلآ  و 
 : دیونشب ار  تیاور  نیا  تنس  لها  حاحص  زا  نونکا  تسا .  لطاب  صن ،  ربارب  رد 

 : دنک یم  لقن  هشیاع  زا  وا  هیفص و  زا  شحیحص  رد  ملسم 

 . تسا هدش  هفاضا  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  رفن  هن  مان  ربتعم  تایاور  زا  یخرب  رد  هتبلا  و  - 1
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مث هعم  لخدـف  نیـسحلا  ءاج  ّمث  هلخدأف  ّیلع  نب  ُنسحلا  ءاجف  دوسا  ریعـش  نم  لحرم  طرم  هیلعو  ًهادـغ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  جرخ 
(1)  « ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  لاق « :  مث  هلخدأف  ٌیلع  ءاج  ّمث  اهلخدأف  همطاف  تءاج 

یلع نب  نسح  سپ  تشاد ،  نت  رب  هایـس  يوم  زا  يراد  شقن  یمـشپ  شـشوپ  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  دادـماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دوخ ششوپ  ریز  رد  زین  ار  وا  ربمایپ  هک  دمآ  همطاف  وا  یپ  رد  دش ،  لخاد  دمآ و  نیـسح  سپـس  داد ؛  ياج  نآ  ریز  رد  ار  وا  ربمایپ  دمآ و 

 ... « َبِهُْذِیل ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  دومرف « :  سپس  داد و  ياج  دوخ  ششوپ  ریز  رد  زین  ار  وا  ربمایپ  دمآ  یلع  ماجنارس  داد و  ياج 

 : دنک یم  لقن  هملس  یبا  نب  رمع  زا  شننس  رد  يذمرت 

 ، هملـس ّما  تیب  یف  ًاریِهْطَت »  ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  هلآ «  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  هیالا  هذه  تلزن 
مهللا لاق :  مث  ءاسکب  هللجف  هرهظ  فلخ  ّیلع  ءاسکب و  مهّللجف  انیسح  انسح و  همطاف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  اعدف 

 . ح 2424 مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 1
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ٌریخ ّیلا  تنأ  کناکم و  یلع  تنأ  لاق :  هّللا ؟  ّینب  ای  مهعم  انا  هملـس و  ّما  لاق  اریهطت »  مهرهطو  سجّرلا  مهنع  بهذاـف  یتیب  لـهأ  ءـالؤه 
(1).

مهیلع یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  دش .  لزان  هملـس  ّما  لزنم  رد  َبِهُْذِیل » ...  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  هیآ «  نیا 
زا ار  يدیلپ  سجر و  سپ  دنتسه ،  نم  تیب  لها  نانیا  اهلاراب !  دومرف :  سپس  داد ؛  ياج  شیوخ  يابع  ریز  ار  نانآ  دناوخارف و  ار  مالسلا 

هاگیاج رد  وت  دومرف :  ترـضح  ربمایپ ؟  يا  متـسه  اهنآ  اب  مه  نم  ایآ  تفگ :  هملـس  ّما  هدـب .  رارق  رهطم  كاپ و  ار  نانآ  امن و  رود  اـهنآ 
 . يراد یبوخ  هاگیاج  نم  دزن  وت  نکیلو  يدرگ ؛ ]  یمن  هیآ  نیا  لماش  وت  تسین و  وت  هب  قلعتم  ماقم  نیا  یتسه [  دوخ 

 : دنک یم  لقن  هملس  ما  زا  رگید  ییاج  رد  يذمرت 

مهنع بهذا  یتصاخ ؛  یتیب و  لها  ءالؤه  ّمهّللا  لاق :  مث  ءاسک  همطاف  ّیلع و  نیـسحلاو و  نسحلا  یلع  لّلج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ّنأ 
 . اریهطت مهرهطو  سجّرلا 

(2)  . ریخ یلإ  کنا  لاق :  هّللا ؟  لوسر  ای  مهعم  انأ  و  هملس :  ما  تلاقف 

 . ح 3787 هنجلا ،  لها  بابّشلا  دیس  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . ح 3871 مالسلااهیلع ،  همطاف  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2
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لها نانیا  ایادخ !  راب  تفگ :  سپس  دناشوپ ،  دوخ  يادر  اب  ار  مالـسلا  مهیلع  همطاف  یلع و  نیـسح و  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
اب زین  نم  تفگ :  هملـس  ّما  هدـب .  رارق  رهطم  كاپ و  ار  ناـنآ  نادرگب و  رود  ار  يدـیلپ  سجر و  ناـنآ  زا  دنتـسه ؛  نم  صاوخ  نم و  تیب 

نیا نکیلو  یتسه ،  تاماقم  ياراد  ام  دزن  رد  وت  دـنچره  ینعی  یتسه [  ریخ  يوس  هب  وت  انامه  دومرف :  ربمایپ  هّللا ؟  لوسر  اـی  متـسه  اـهنآ 
 [ . دوش یمن  وت  لماش  هیآ 

 : دیوگ یم  همادا  رد  يذمرت 

زین هشیاع  راسی و  نب  لقعم  ءارمحلا و  یبا  کلام و  نب  سنأ  هملس و  یبا  نب  رمع  تسا و  دنـس  ظاحل  زا  بوخ  ثیدح  رایـسب  ثیدح  نیا 
 . دنا هدرک  تیاور  ار  نآ 

 . ددرگ یمن  ناشیا  لماش  قوف  هیآ  هک  دنفرتعم  دوخ  زین  هشیاع  هملس و  ّما  ربمایپ  نانز  هک  دیدومرف  هظحالم  حاحص ،  ثیداحا  هب  هجوت  اب 

 : دیوگ یم  کلام  نب  سنا 

یم دیـسر و  یم  مالـسلااهیلع  ارهز  هناخ  هب  زامن  ماگنه  هام  شـش  تدـم  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مدـید  هیآ  لوزن  زا  دـعب 
اَمَّنِإ دناوخ « :  یم  ار  هیآ  نیا  سپس  دیزیخرب و  زامن  يارب  تیب  لها  يا  دومرف : 
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(1)  ... « َبِهُْذِیل ُهَّللا  ُدیُِری 

 : دیوگ یم  تسا  تنس  لها  نارسفم  نیرت  گرزب  زا  هک  يزار  رخف 

بونذـلا نم  نورّهطم  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلاو  نسحلاو  همطاـفو  یلع  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هـسمخلا  ءـالؤه  ّنأ  ّلدـت  هیـآلا  ّنإ 
(2)  . هریبکلاو هریغصلا 

هجوت بلاج  درادـن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  اب  یطابترا  چـیه  ریهطت ،  هیآ  تنـس ،  لها  ددـعتم  عبانم  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب ، 
 : تسا هدرک  لقن  شحیحص  رد  ملسم  ار  بلطم  نیمه  هک  تساجنیا 

؟  هؤاسن هتیب  لهأ  نم  انلقف 

 ، هتبـصع هلـصأ و  هتیب  لهأ  اهموق ،  اهیبأ و  یلإ  عجرتف  اهقلطی  ّمث  رهدـلا ،  نم  رـصعلا  لجرلا  عم  نوکت  هأرملا  نا  یلاـعت  هّللا  میأو  ـال  لاـق 
 . هدعب هقدصلا  اومرح  نیذلا 

نز اریز  ریخ ؛  داد :  خساپ  دنشاب ؟  یم  وا  تیب  لها  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  ایآ  مدرک :  لاؤس  مقرا  نب  دیز  زا  دیوگ  یم  يوار 
اب هشیمه 

 . ص 110 ج 1 ،  ریثا ،  نبا  لوصالا ،  عماج  - 1
 . ص 700 ج 2 ،  ریبک ،  ریسفت  - 2
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زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ددرگ و  یم  زاب  شماوقا  ردپ و  يوس  هب  دهد  قالط  ار  وا  رهوش  هک  نیمه  اما  دشاب ؛  یم  شرهوش 
(1)  . تسا هدش  مارح  اهنآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  هقدص  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نانآ  دنتسه و  وا  ساسا  لصا و 

ربمایپ نانز  هرابرد  هن  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  نأش  رد  ریهطت  هیآ  دنا  هتفگ  هک  تنـس  لها  عبانم  زا  رگید  یخرب  اما 
 : تسا لیذ  لیبق  زا 

 . ص 124 ج 2 ،  یناکسح ،  مکاح  لیزنتلا ،  دهاوش 

 . ص 71 ح 36 ،  قیرطب ،  نبا  صئاصخ ، 

 . ص 212 ج 3 ،  هیبلحلا ،  هریسلا 

 . ص 149 ج 2 ،  یقهیب ،  يربکلا ،  ننس 

 . ص 110 ج 4 ،  ریثا ،  نبا  هباغلادسا ، 

 . ص 103 ج 7 ،  يدنه ،  یقتم  لامعلازنک ، 

 ... رگید عبنم  اه  هد  ص 249 و  یئاسن ،  صئاصخ ، 

هناگ هدزاود  ناماما  افلخ و  . 3

نآ هک  دـنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  زا  نوگانوگ  قرط  هب  شیوخ  بتک  رد  تنـس  لها  گرزب  نادنمـشناد 
 : دومرف ترضح 

ثیدح نومـضم  بیرق  باب ،  نامه  ح 37 ،  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  باب  هباحـصلا ،  لئاضف  باتک  ملـسم ،  حیحـص  - 1
 . تسا هدمآ  زین  هرامش 36  ثیدح  رد  قوف 
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 . دنشاب یم  رفن  هدزاود  نم  زا  دعب  يافلخ  ناماما و 

؛  دنـشاب یم  صخـشم  ًالماک  رفن  هدزاود  نیا  هعیـش  دزن  رد  دومن .  ار  رتاوت  ياعدا  اهنآ  هرابرد  ناوت  یم  هک  دندایز  يردـق  هب  تایاور  نیا 
هیلع نانمؤمریما  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  هدش ،  لقن  نانآ  بتک  رد  ناوارف  تروص  هب  هک  یثیداحا  رد  اریز 

(1)  . دنا هدومن  یفرعم  مان  اب  ار  نانآ  مالسلا 

دننک و یم  مه  رس  فالتخا  اب  ار  رفن  هدزاود  مرجال  دننک ،  راکنا  ار  اهنآ  دنا  هتسناوتن  ثیداحا  نیا  یناوارف  دوجو  اب  هک  تنس  لها  ياملع 
یسابع يوما و  نیزیرنوخ  زا  اه ،  هنیزگ  نیا  زا  یخرب  هک  دنیامن  یم  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناگ  هدزاود  يافلخ  ار  نانآ  مسا 

 ! ! ! دنشاب یم 

تسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیداحا  نیا  زا  يدادعت  هرامالا ،  باتک  رد  ملسم  تنس ،  لها  هتس  حاحـص  نیب  رد 
 : دینک هظحالم  ، 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  هرمس  نب  رباج  زا 

(2)  . شیرق نم  مهلک  هفیلخ ...  رشع  انثا  مهیف  یضمی  یّتح  یضقنی  رمالا ال  اذه  ّنإ 

يدهم ترضح  ات  مالسلا ،  هیلع  نسح  مود  ماما  مالسلا ،  هیلع  یلع  لوا  ماما  دومرف ؛  یفرعم  ار  نت  هدزاود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - 1
ار هلئسم  نیا  یتح  دومرف .  یفرعم  ناشن  مان و  مسا و  اب  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  هدزای  زین  نینمؤملاریما  ترضح  و  تاصخـشم ،  مان و  مسا و  اب 

فیلأت رثألا »  هیافک  دنمشزرا «  باتک  هب  تسا .  هدومن  لقن  هدوملا  عیبانی  رد  يزودنق  یفنح  نامیلس  خیـش  تنـس ،  لها  گرزب  دنمـشناد 
 . دوش هعجارم  یمق  زاّزخ  نبا  هعیش  گرزب  دنمشناد 

 . ح 1821 هرامالا ،  باتک  ملسم ،  حیحص  - 2
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 . دنسرب تفالخ  هب  دنتسه  شیرق  زا  نانآ  همه  هک  هفیلخ  هدزاود  هکنیا  رگم  دسر  یمن  نایاپ  هب  مالسا  نید  رما 

 : دنک یم  تیاور  ملسم  نینچمه 

(1)  . شیرق نم  مهّلک  هفیلخ .  رشع  ینثا  یلإ  ازیزع  مالسالا  لازیال 

 . دنشاب یم  شیرق  زا  نانآ  همه  هک  هفیلخ  هدزاود  هب  دوش  یم  یهتنم  هکنیا  ات  تسا  زیزع  مالسا  هتسویپ 

 . تسا ددعتم  باب  نیا  رد  ملسم  تایاور 

 : تنس لها  عبانم  زا  رگید  یخرب  نونکا 

(2)  . یتیب لها  نم  رشع  ینثا  يدعب  همئالا 

(3)  . یسوم ءابقن  هدع  يدعب  ءافلخلا  هدع  نا 

(4)  . مشاه ینب  نم  مهلک  هفیلخ  رشع  ینثا  يدعب 

 . ح 1821 هرامالا ،  باتک  ملسم ،  حیحص  - 1
 . ص 360 ج 2 ،  یملید ،  رابخالا ،  سودرف  - 2

 . ح 14971 يدنه ،  یقتم  لامعلازنک ،  ص 350 ؛  ج 1 ،  یطویس ،  نیدلا  لالج  ریغصلا ،  عماج  - 3
 . ص 533 باب 77 ،  ص 308 و  باب 56 ،  يزودنق ،  هدوملا ،  عیبانی  ص 94 ؛  مهد ،  هدوم  ینادمه ،  یلع  دیسریم  یبرقلا ،  هدوم  - 4
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(1)  . شیرق نم  مهلک  اریمأ  رشعانثا  نوکی 

(2)  . قحلا نید  يدهلاب و  لمعی  مهلک  هفیلخ ،  رشع  ینثا  اهنم  نوکی  یتح  همالا  هذه  کلهتال 

(3)  . هفیلخ رشع  ینثا  یئافلخ  نوکی 

(4)  . شیرق نم  مهلک  مهلذخ  نم  مهّرضیال  امیق  رشع  ینثا  همالا  هذهل  نوکی 

 . میدومن لقن  هنومن  يارب  طقف  ار  يدادعت  هک  تسا  دایز  رایسب  تنس  لها  عبانم  رد  باب  نیا  رد  ثیداحا 

یناسک هچ  تسا ،  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يا  هناگ  هدزاود  ناماما  افلخ و  هک  دید  دیاب  تنـس  لها  عبانم  هب  هجوت  اب  نونکا 
 ! دنتسه

یم تنس  لها  هک  نانچ  تسا ؟  یـسابع  يوما و  يافلخ  زا  رفن  دنچ  هوالع  هب  نیدشار  يافلخ  نامه  هناگ ،  هدزاود  ناماما  افلخ و  نآ  ایآ 
! ؟  دنیوگ

 ! زگره

مهیلع وا  نیرهاط  تیب  لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناگ  هدزاود  ءافلخ  هک  مینک  یم  تباث  تنـس ،  لها  دوخ  عبانم  هب  دانتـسا  اب  نونکا 
 . رگید يدحا  هن  دنشاب  یم  مالسلا 

هّللا و باتک  نیلقث «  ثیدح  تنس  لها  عبانم  رد  تشذگ  هک  هنوگنامه 

 . ص 90 ج 5 ،  لبنح ،  دمحا  دنسم  - 1
ص یکم ،  رجح  نبا  هقرحملا ،  قعاوص  ص 248 ؛  ج 6 ،  ریثک ،  نبا  هیاهنلا ،  ص 182 ؛  ج 13 ،  ینالقسع ،  رجح  نبا  يرابلا ،  حتف  - 2

 ... 112 و
 . ص 411 ج 1 ،  یبهذ ،  ءالبنلا ،  مالعا  ریس  - 3

 . ص 196 ج 2 ،  یناربط ،  ریبکلا ،  مجعم  - 4
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اب هبیط ،  هسمخ  نأش  رد  طقف  ار  ریهطت  هفیرـش  هیآ  تنـس ،  لها  ناگرزب  رگید  فرط  زا  و  تسا ؛  هدش  لقن  رتاوتم  تروص  هب   (1)  « یترتع
 . دنا هدومن  نایب  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ددعتم  ثیداحا  هب  هجوت 

؛  دییوج کسمت  نآ  هب  هک  دنا  هدومن  شرافس  ناشسدقم  دوجو  زا  دعب  شتیب  لها  هب  تبسن  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نیاربانب 
 . دنرهطم كاپ و  يدیلپ  سجر و  هنوگره  زا  نانآ  هک  دنا  هدومرف  حرطم  مه  و 

یلص ربمایپ  دنا و  هتفرگ  رارق  نآرق  رانک  رد  هک  دنا  یناسک  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناگ  هدزاود  يافلخ  میریگ :  یم  هجیتن  سپ 
 . تسا هداد  تداهش  دنوادخ  هکلب  تسا ؛  هداد  تداهش  یهلا  ناراوگرزب  نآ  تمصع  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

 ، ناراوگرزب نیا  تسا و  هدـمآ  هناگ  هدزاود  يافلخ  درف  درف  مان  هک  تسا  یثیداحا  تنـس ،  لها  عبانم  زا  یخرب  هعیـش و  عبانم  رد  دـنچره 
 . دنناد یم  دوخ  موصعم  ناماما  ار  نانآ  نایعیش  هک  دنا  یناسک  نامه 

نیا هک  تسا  هدش  لقن  یتنس »  هّللا و  باتک  ثیدح «  یتیب »  لها  یترتع  هّللا و  باتک  ثیدح «  لباقم  رد  تنس  لها  عبانم  زا  یخرب  رد  - 1
 » فیرـش ثیدح  اب  هلباقم  يارب  ثیدح  نیا  تقیقح  رد  دنـشاب و  یم  غورد  هب  مهتم  ثیدـح  نیا  نایوار  اریز  تسا ؛  رابتعا  دـقاف  ثیدـح 

حاحـص نابحاص  زا  کی  چیه  هک  سب  نیمه  تنـس  لها  عبانم  رد  ثیدح  نیا  يرابتعا  یب  يارب  تسا و  هدـش  لعج  یترتع »  هّللا و  باتک 
تمصع و تیب  لها  تیعجرم  تیالو و  مه  زاب  مینادب  هحیحـص  ار  دنـسلا  شودخم  ثیدح  نیا  رگا  مه  اضرف   . دنا هدومنن  لقن  ار  نآ  هتس 

هللا یلص  ربمایپ  تنـس  هک  تفگ  دیاب  یتیب »  لها  یترتع  هّللا و  باتک  رتاوتم «  ثیدح  هب  هجوت  اب  اریز  تسا ؛  تباث  مالـسلا  مهیلع  تراهط 
مه ار  یتنـس  هّللا و  باتک  ثیدـح  تجح  رگا  اضرف  نیاربانب   . رگید ییاـج  رد  هن  دـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هناـخ  رد  هلآ  هیلع و 

مهیلع تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  زا  ارچ  نوچ و  یب  تیعبت  زج  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  هک  مییوـگ  یم  زاـب  میریذـپب 
 . تسین مالسلا 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  . 4

هراشا

هک زین  یثیدح  دنچ  نیمه  مالسلا (1)  هیلع  نانمؤمریما  اب  هطبار  رد  ثیداحا  روسناس  یشوپ و  مشچ  همه  نآ  اب  تنس  لها  هتس  حاحـص  رد 
نیا رد  يرـصتخم  نونکا  دنک .  یم  تابثا  ار  ناشیا  تیالو  تماما و  ماقم  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  ریظن  یب  یهلا و  نأش  تسا ،  هدامآ 

 : مینک یم  ثحب  هراب 

تلزنم ثیدح 

نیا نومضم  دنا .  هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  زا  ینس  هعیـش و  هک  تسا  يرتاوتم  ثیداحا  زا  تلزنم »  ثیدح « 
هللا یلـص  ربمایپ  ینارون  ثیدح  نیا  رد  اریز  دـنک ؛  یم  تباث  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لصفالب  تفالخ  تیالو و  تحارـص  هب  تیاور 

انثتـسا هک  يزیچ  اـهنت  تسا و  هدومن  تباـث  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  يارب  ار  دوخ  یهلا  بصاـنم  تاـماقم و  بقاـنم و  یماـمت  هلآ  هیلع و 
 . تسا تلاسر  توبن و  ماقم  هدومرف 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یسوم  دزن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  نوراه  هاگیاج  ندز  لاثم  اب  ترضح  نآ 

ربمغیپ وت  هکنیا  رگم  تسا ،  یـسوم  دزن  رد  نوراـه  هاـگیاج  ناـمه  نم  دزن  وت  هاـگیاج  میوگب  وت  هب  هک  يوش  یمن  یـضار  اـیآ  یلع !  اـی 
 . یتسین

دادعت طقف  هتـس  حاحـص  رد  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  سدقم  دوجو  اب  هطبار  رد  ثیدح  اهدص  تنـس  لها  عبانم  رد  - 1
یلع ترـضح  نانمـشد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  افلخ و  نأش  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدـش  لقن  اهنآ  زا  یکدـنا 

 ! ! تسا هدش  لقن  تسا  یلعج  اهنآ  زا  يرایسب  هک  تیاور  اهدص  مالسلا  هیلع 
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 : بلطم حیضوت 

یسوم ردارب  مالسلا  هیلع  نوراه  ناوارف ،  تایاور  نآرق و  رگید  ياج  دنچ  و  هیآ 29 32 )  هط ( هکرابم  هروس  رد  ینآرق  تایآ  هب  هجوت  اب 
دنوادخ نینچمه  دوب ؛  لیئارسا  ینب  موق  نیب  رد  ترضح  نآ  نیشناج  هفیلخ و  ترـضح ،  نآ  ریزو  ترـضح ،  نآ  نابیتشپ  مالـسلا ،  هیلع 

 . دیامرف یم  حرطم  نوراه  يارب  زین  ار  تلاسر  ماقم  میرک ،  نآرق  رد  لاعتم 

 . تسا هدش  نایب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هاگیاج  نامه  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هاگیاج  تلزنم ،  ثیدح  رد  و 

نم و ردارب  نم ،  ریزو  نم ،  نیـشناج  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنیامرفب  دـنهاوخ  یم  اسر  ناـیب  نیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیارباـنب 
هب اما  دوب ؛  مه  ربمایپ  نوراه  هک  تسا  نیا  نآ  توافت و  کی  اب  طقف  دوب ،  هنوگنیا  یسوم  يارب  نوراه  هک  هنوگنامه  تسا ؛  نم  نابیتشپ 

یلص ادخ  لوسر  هفیلخ  ماما و  هکلب  تسین ؛  لوسر  ربمایپ و  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  هدیـسر  نایاپ  هب  تلاسر  توبن و  هلـسلس  هکنیا  رطاخ 
 . تسا هلآ  هیلع و  هللا 

 : دومرف نایب  رت  حیرص  مخ  ریدغ  هعقاو  رد  یهلا  روتسد  هب  ار  نایرج  نیا  دعب ،  هام  دنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 

 . هالوم ٌّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  هک  دینادب  مدرم  يا 

رد نآ  عضوم  نیرت  مهم  دومرف و  نایب  عضوم  دـنچ  رد  اج و  دـنچ  رد  تلزنم )  ثیدـح  ار ( نخـس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
 . دوب كوبت  گنج  نایرج 
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نیا زا  ارـصتخم  تسویپ  عوقو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تافو  زا  لبق  لاس  کی  يرجه  مهن  لاس  رد  هک  كوبت  گنج  ناـیرج 
 : تسا رارق 

درک مازعا  قطانم  نامه  هب  ماش  نایحیـسم  اب  هلباقم  يارب  ار   (1) هرفن رازه  هس  يرکشل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرجه ،  متـشه  لاس  رد 
تداهـش هب  ناناملـسم  زا  يدایز  عمج  ناهدـنامرف و  دـیدرگ و  تسکـش  راچد  ماش  نایهاپـس  زا  يریثک  لیخ  اـب  ههجاوم  اـب  رکـشل  نآ  هک 

ار ماش  نایحیسم  اب  دربن  يارب  ورین  عمجت  روتسد  دندش و  تسکش  نآ  ناربج  ددصرد  دعب  لاس  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندیـسر . 
نیا رد  ندرک  تکرـش  يارب  رفن  رازه  یـس  هب  کیدزن  دومن .  دـنهاوخ  تکرـش  دربن  نیا  رد  زین  ناشدوخ  هک  دـندومرف  دـندومرف و  رداص 

هب هام  دـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشگرب  تفر و  اریز  دـندش ؛  داشلد  نایرج  نیا  زا  هنیدـم  ناقفانم  دـندومن .  یگدامآ  مالعا  دربن 
دننک و فرـصت  ار  هنیدم  يو ،  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بایغ  رد  ات  دندید  یم  منتغم  ار  تصرف  نانآ  دـیماجنا و  یم  لوط 

دوخ نیشناج  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانآ ،  هئطوت  ندومن  یثنخ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزاس .  نوگرگد  ار  عاضوا 
 . دنهد ماجنا  مالسا  هیلع  یمادقا  دننکن  تأرج  ناقفانم  رهش ،  رد  ترضح  نآ  دوجو  اب  ات  داد  رارق  رهش  رد 

هیلع يزاس  هعیاش  اب  هک  دنتفرگ  میمـصت  دنـسرب  شیوخ  دیلپ  فادها  هب  دنناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  روضح  اب  دندید  هک  ینامز  ناقفانم 
شورخ شوج و  هب  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  تریغ  گر  ناشلطاب  لایخ  هب  يا  هنوگ  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

 . دندیسر تداهش  هب  گنج  رد  هس  ره  هک  هحاور  نب  هّللادبع  هثراح و  نب  دیز  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  رفعج  یهدنامرف ،  اب  - 1
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 ! دنک كرت  ار  هنیدم  باحصا  ریاس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  زین  ترضح  نآ  هک  دنروآ 

اوه یمرگ  تفاسم و  دُعب  تلع  هب  يو  اما  دش ،  هدناوخارف  گنج  هب  یلع  دنچره  هک  دندومن  يزاس  هعیاش  هنوگنیا  مدرم  نیب  رد  نانآ  اذـل 
 ! ! دیامن یم  يراددوخ  گنج  نیا  رد  تکرش  زا 

 ! دندرک یم  رکذ  نارگید  هب  ار  غورد  نخس  نیا  زین  نامیا  تسس  رصانع  ای  حول  هداس  ناناملسم  زا  یخرب  هنافسأتم 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رابکشا  ینامشچ  اب  دیدرگ و  تحاران  دیسر  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  شوگ  هب  نخـس  نیا  هک  ینامز 
رد تکرش  يارب  ارم  امـش  هکنیا  دوجو  اب  اوه  یمرگ  هار و  يرود  تلع  هب  نم  هک  دنیوگ  یم  مدرم  ادخ !  لوسر  يا  دومرف :  دیـسر و  هلآ 

 . میامن یم  يراددوخ  گنج  نیا  رد  ندرک  تکرش  زا  يا  هدومن  توعد  دربن  نیا 

وت هب  هنیدـم  هک  درگزاب  هنیدـم  هب  یلع !  يا  دومرف :  دـنکفا و  رظن  مالـسلا  هیلع  یلع  هرهچ  رب  دـنخبل  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دزن رد  تسا  نوراه  هاگیاج  تلزنم و  ناـمه  نم ،  هب  تبـسن  وت  هاـگیاج  تلزنم و  میوگب  وت  هب  هک  يوش  یمن  یـضار  اـیآ  دراد .  جاـیتحا 

هنیدـم هب  سپـس  مدـش و  یـضار  هّللا  لوسر  ای  دـندومرف :  یلاحـشوخ  اـب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  یتسین .  ربماـیپ  وت  هکنیا  رگم  یـسوم ؛ 
 . دش بآ  رب  شقن  نکشربیخ ،  رارک  ردیح  روضح  اب  ناقفانم  هشقن  تشگزاب و 

گنج اـب  هطبار  رد  هبوت  هکراـبم  هروس  رد  دـنوادخ   (1)  . تسا هدـمآ  عیـشت  ننـست و  لها  یخیرات  ییاور و  ددـعتم  عبانم  رد  ناـیرج  نیا 
كوبت و

 ... سیق و نب  میلس  باتک  راونالاراحب ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یبهذ ،  خیرات  يربط ،  خیرات  ماشه ،  نبا  هریس  - 1
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دـندرکن و تکرـش  گنج  رد  هک  ناقفانم  زا  یهورگ  هک  هدـمآ  هروس  نیا  رد  تسا .  هدومرف  نایب  ار  يددـعتم  تایآ  ناـقفانم  ینکـشراک 
هللا یلص  ربمایپ  هک  ینامز  دندرک .  رارـض  دجـسم  نتخاس  هب  مادقا  دنـسرب ،  هنیدم  رد  ناشفادها  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  روضح  اب  دنتـسناوتن 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاپـس  رد  هک  زین  یخرب  دومن و  یناد  هلاـبز  ناریو و  ار  دجـسم  نآ  ادـخ  رما  هب  تشگزاـب  كوبت  زا  هلآ  هیلع و 

تشگزاب هار  رد  نانآ  زا  یخرب  دندومن و  یم  داجیا  هاپس  مظن  رد  للخ  مه  دندرک و  یم  ار  هنیدم  ناقفانم  يارب  یسوساج  مه  دندش  دراو 
هرابرد هبوت  هروس  رد  دنوادخ  دندشن  قفوم  هک  دنزادنیب  هرد  رد  ار  ترضح  نآ  دنهد و  مر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتش  ات  دنتساوخ 

(1)  . دنتسناوتن هک  دنسرب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لتق  هتساوخ ( نآ  هب  هک  دندرک  تمه  اُولاَنَی »  َْمل  اَِمب  اوُّمَهَو  دیامرف « :  یم  ناقفانم 

دوب هدش  یعیسو  هتفای و  نامزاس  نایرج  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رمع  رخاوا  رد  قافن  نایرج  هک  دوش  یم  صخـشم  بلاطم  نیا  زا 
داتـسیا و مالـسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  دیـسر ،  تداهـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـعب  لاس  کی  هک  دوب  ناـیرج  نیمه  و   ؛

 . دنک تکرح  دوخ  حیحص  ریسم  رد  نید  تشاذگن 

هلباـقم هب  سرت ،  زا  ماـش  رکـشل  دیـسر ،  كوـبت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یناـمز  اریز  تفرگن ؛  لکـش  گـنج  كوـبت  رد  هتبلا 
 . تشگزاب هنیدم  هب  كوبت  هقطنم  رد  زور  نیدنچ  ندنام  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دماین و  ناناملسم 

 : دیونشب حاحص  زا  دنک  یم  تباث  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  تفالخ و  حوضو  هب  هک  ینارون  ثیدح  نیا  نونکا 

 . هیآ 74 هبوت ،  هروس  - 1
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 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  دعس  نب  میهاربا  زا  شحیحص  رد  يراخب 

(1)  . یسوم نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نأ  یضرت  امأ 

طقف مالسلا  هیلع  یلع  بقانم  اب  هطبار  رد  اما  دنک ؛  یم  رکذ  نانآ  تبقنم  نأش و  رد  ار  يرایسب  تایاور  هباحص ،  بقانم  باتک  رد  يراخب 
عبانم رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نأش  رد  ار  ربتعم  تیاور  اهدص  يراخب  کش  نودب  دـیامن ! !  یم  لقن  هتـسبرس  مه  نآ  ار  تیاور  تشه 
قوف ثیدـح  هک  هنوگنامه  تسا  هدرواین  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  شدانع  رطاخ  هب  اما  دوب ؛  هدرک  هدـهاشم  دوخ  شریذـپ  دروم 

 ! ! تسا هدرواین  ار  نیلقث »  رتاوتم «  ثیدح  و  هالوم »  یلعف  هالوم  تنک  نم  رتاوت « 

 : دنک یم  لقن  شحیحص  رد  ملسم 

هلزنمب ینم  تنأ  یلعل :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاـق :  هیبا  نع  صاـقو ،  یبا  نب  دعـس  نب  رماـع  نع  بیـسملا ،  نب  دیعـس  نع 
(2)  . يدعب ّیبنال  ّهنأ  ّالإ  یسوم  نم  نوراه 

 . دنک یم  لقن  ثیدح  نیمه  هباشم  مه ،  رگید  ثیدح  هس  مالسلا )  هیلع  یلع  لئاضف  باب  باب ( نامه  رد  ملسم 

 . ح 3706 مالسلا ،  هیلع  یلع  بقانم  باب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ح 2404 مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 2
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 : دروآ یم  شننس  رد  يذمرت 

؟  نایبصلاو ءاـسنلا  عم  ینفّلُخت  هّللا  لوسر  اـی  یلع :  هل  لاـقف  هیزاـغم .  ضعب  یف  هفلخ  یلعل و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تعمـس  ... 
(1)  . يدعب ّیبنال  هنأ  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاقف 

 : هلمج زا  تسا ،  هدمآ  تنس  لها  زا  یناوارف  عبانم  رد  ینارون ،  ثیدح  نیا 

 . ص 26 و 27 ص 8 و ج 4 ،  ج 2 ،  ریثا ،  نبا  هباغلادسا ، 

 . ص 34 و 35 ج 3 ،  ّربلادبع ،  نبا  باعیتسالا ، 

 . ص 507 و 509 ج 2 ،  ینالقسع ،  رجح  نبا  هباصالا ، 

 . ح 8 ح 43 و ص 92 ،  ص 106 ،  ج 2 ،  يرذالب ،  فارشالا ،  باسنا 

 ... ح 30 و 125 و ج 1 ،  رکاسع ،  نبا  قشمد ،  هنیدم  خیرات 

 . ح 204 و 205 ص 150 ،  ج 1 ،  یناکسح ،  مکاح  لیزنتلا ،  دهاوش 

 . ص 468 ج 9 ،  ریثا ،  نبا  لوصالا ،  عماج 

 . ص 22 و 54 ج 2 ،  یناربط ،  ریغصلا ،  مجعم 

 ... 411 و  ، 410  ، 404 ص 139 ح 403 ،  ج 15 ،  يدنه ،  یقتم  لامعلازنک ، 

 . رگید ددعتم  عبانم  و  110 و ...  ص 109 ،  ج 9 ،  یمثیه ،  دئاوزلا ،  عمجم 

 . ح 3724 مالسلا ،  هیلع  یلع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
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مالسلا هیلع  یلع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

 : دنک یم  لقن  شحیحص  رد  يراخب 

(1)  . کنم انأ  یّنم و  تنأ  ّیلعل :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

؟  هنوگچ دنک .  یم  تابثا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  لصفالب  تیالو  تفالخ و  ییاهنت  هب  تیاور  نیا 

نامه مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  دـننک ؛  یم  یفرعم  ناشدوخ  دوجو  زا  هتفرگ  تأشن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
(2)  . تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سفن  دوجو و 

هللا یلص  ربمایپ  دوخ  دوجو  تقیقح  رد  دشاب ،  مالسلا  هیلع  یلع  دشابن و  تما  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگره  نخس ،  نیا  ربانب 
 . تسه تما  رد  هلآ  هیلع و 

نامه شدوجو  هکلب  دوب ؛  ترـضح  نآ  سدـقم  دوجو  هباثم  هب  هک  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  نادـقف  تلحر و  اـب  تفگ  دـیاب  سپ 
ناماد تقیقح  رد  دندرک  یم  تکرح  وا  ریـسم  رد  دنتفرگ و  یم  ار  وا  ناماد  مدرم  رگا  دوب و  دوجوم  تما  نایم  رد  دوب ،  ترـضح  دوجو 
يرجه مهدزای  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوب .  هدومن  تکرح  وا  ریسم  رد  دندوب و  هتفرگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هللا یلص  ادخ  لوسر  دوجو  نوچمه  شدوجو  هک  یهلا  یناسنا  اما  دیـسر ؛ )  تداهـش  هب  ربتعم  تایاور  زا  یخرب  قبط  ای  و  دومرف ( تلحر 
 . دنریذپب ار  وا  ریغ  دنتشادن  قح  مدرم  دوب و  یقاب  تما  نایم  رد  دوب  هلآ  هیلع و 

 . مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  باحصأ  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
ربمغیپ سْفَن  ار «  مالسلا  هیلع  یلع  دوجو  دنوادخ  ینـس ،  هعیـش و  ددعتم  تایاور  قبط  نارمع )  لآ   61 هلهابم ( هیآ  رد  هک  هنوگناـمه  - 2

 (. دوش هعجارم  ج 1 و 2  ریدغلا ،  باتک  هب  تسا ( هدومن  یفرعم  هلآ »  هیلع و  هللا  یلص 

یلع زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع 
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 . تسا یفاک  مالسلا  هیلع  یلع  انالوم  لصفالب  تفالخ  تیالو و  تابثا  رد  دنک  یم  لقن  هتسبرس  يراخب  هک  ار  تیاور  نیمه  يرآ ، 

 : دنک یم  لقن  شننس  رد  زین  يذمرت 

(1)  . یلع وأ  انأ  ّالإ  یّنع  يّدؤی  ّیلع و ال  نم  انأ  یّنم و  ّیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

 . یلع ای  مدوخ  بناج  زا  رگم  دوش  یمن  ادأ  نم  نید  و  یلع ،  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع 

 . دنک یم  تابثا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لصفالب  تفالخ  تیالو و  يراخب  ثیدح  دننام  ییاهنت  هب  زین  ثیدح  نیا  هک 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  يزور  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  نینچمه 

(2)  . هرخالاو ایندلا  یف  یخأ  تنأ 

 : دنک یم  لقن  زین  و 

(3)  . نمؤم هضغبی  الو  قفانم  ایلع  ّبحیال 

 . ح 3719 مالسلا ،  هیلع  یلع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . ح 3720 مالسلا ،  هیلع  یلع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2
 . ح 3717 مالسلا ،  هیلع  یلع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 3

یلع زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع 
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(1)  . دنک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ار  انسفنأ »  نارمع «  لآ  هیآ 61  ریسفت  رد  نینچمه 

(2)  . دراد یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یتیاور  قبط  ار  انسفنأ »  » شحیحص رد  زین  ملسم 

 . تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سْفَن »  مالسلا «  هیلع  یلع  سدقم  دوجو  تنس ،  لها  تایاور  قبط  نیاربانب ، 

ادخ قلخ  نیرت  بوبحم  مالسلا  هیلع  یلع 

 : دنک یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  يذمرت 

(3)  . هعم لکأف  ٌّیلع  ءاجف  ریطلا ،  اذه  یعم  لکأی  کیلا  کقلخ  ّبحأب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف :  ٌریط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دنع  ناک 

بوبحم نونکا  اهلا !  راب  درک :  اعد  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـندروآ .  ینایرب  غرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب 
 . دش دراو  یلع  ددرگ ؛  نم  کیرش  ماعط  نیا  ندروخ  رد  ات  ناسرب  ار  دوخ  قلخ  نیرت 

 . ح 3724 مالسلا ،  هیلع  یلع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . باب ح 32 ،  مالسلا ،  هیلع  یلع  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 2

 . ح 3712 مالسلا ،  هیلع  یلع  بقانم  باب  يذمرت ،  ننس  - 3
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روهـشم نایرب )  غرم  يوشم (»  ریط  ثیدح «  هب  تسا  هدمآ  یعیـش  عبانم  رد  مه  تنـس و  لها  عبانم  رد  مه  رتاوت ،  دح  هب  هک  ثیدـح  نیا 
(1)  . تسا

تسا نانمؤم  یلو  مالسلا  هیلع  یلع 

مالسلا هیلع  یلع  زا  دندیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  باحـصا  زا  رفن  دنچ  يزور  دنک  یم  لقن  مقرا  نب  دیز  زا  يذمرت 
 : دندومرف نانآ  هب  دندش و  كانبضغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندومن .  تیاکش 

(2)  . يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  وه  هنم و  انأ  یّنم و  ایلع  ّنإ  یلع ؟  نم  نودیرت  ام  ّیلع ،  نم  نودیرت  ام  ّیلع ،  نم  نودیرت  ام 

نینمؤم ماـما  یلو و  وا  یلع و  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دـیهاوخ ؟  یم  هچ  یلع  زا  دـیهاوخ ؟  یم  هچ  یلع  زا  دـیهاوخ ؟  یم  هچ  یلع  زا 
 . نم زا  دعب  تسا 

 « یلو هملک «  اریز  دـنک ؛  یم  تابثا  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  لصفالب  تفـالخ  تیـالو و  ییاـهنت  هب  ثیدـح  نیمه 
 . دوش یم  کحضم  هلمج  میریگب  تسود  يانعم  هب  رگا  تسا و  تراما  یتسرپرس و  يانعم  هب  طقف 

ص 536 ص 94 و ج 9 ،  ص 38 و ج 4 ،  ج 3 ،  ریدغلا ،  دنمـشزرا  باتک  هب  تنـس ،  لها  بتک  زا  نآ  ددعتم  رداصم  ندـید  يارب  - 1
 . ددرگ هعجارم 

 . ح 3712 مالسلا ،  هیلع  یلع  بقانم  باب  يذمرت ،  ننس  - 2
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 : دوش یم  نیا  ثیدح  همجرت  میریگب  تسود  يانعم  هب  رگا 

 ! ! تسا نانمؤم  تسود  نم )  تلحر  زا  دعب  نم ( زا  دعب  یلع 

 . دوب نانمؤم  تسود  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  مالسلا  هیلع  یلع  اریز  دهد ؛  یمن  انعم  نیا  و 

 : نآ تسرد  همجرت  اما 

 . میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  اریز  دراد ؛  تیالو  امش  رب  تسامش و  تسرپرس  نم  زا  دعب  یلع 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مقرا  نب  دیز  زا  يذمرت  نینچمه 

(1)  . هالوم ٌّیلعف  هالوم  تنک  نم 

هک هنیرق  اه  هد  هب  هجوت  اب  الوم  هژاو  و  تسا .  هدش  تیاور  تنـس  لها  بتک  اهدص  رد  و  رتاوت ،  ّدح  قوف  تسا  یثیدـح  ریدـغ ،  ثیدـح 
نیا ریغ  زین  دـندوب  مخریدـغ  رد  هک  يرفن  رازهدـص  مامت  هک  هنوگنامه  دـهد  یم  ار  یتسرپرـس  تیالو و  ياـنعم  تفگ  میهاوخ  ار  یخرب 

 . دندشن هجوتم  ار  انعم 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  بقانم  . 5

نانمـشد ناـنآ  زا  یخرب  هک  هباحـص  هشیاـع و  اـفلخ و  نأـش  رد  تـیاور  دودـح 200  هباحـص ،  بقانم  باـتک  رد  شحیحـص  رد  يراـخب 
ار تیاور  ود  نیا  طقف  مالسلااهیلع  همطاف  بقانم  باب  رد  اما  دروآ ،  یم  ار  دندوب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

 . ح 3713 مالسلا ،  هیلع  یلع  بقانم  باب  يذمرت ،  ننس  - 1
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 : دنک یم  رکذ 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

 . هنجلا لها  ءاسن  هدیس  همطاف 

 : لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنأ 

 . ینبضغأ اهبضغأ ،  نمف  یّنم ،  ٌهعَضب  همطاف 

(1)  . تسا هدرک  كانبضغ  ارم  دنک  كانبضغ  ار  وا  سکره  تسا ،  نم  دوجو  زا  يا  هراپ  همطاف 

مالسلااهیلع هرهاط  هقیدص  ترضح  نأش  رد  ثیدح  جنپ  طقف  هشیاع ! !  بقانم  رد  ثیدح  دودح 20  رکذ  زا  دعب  شحیحص  رد  زین  ملسم 
 : دنک یم  لقن 

(2)  . اهاذآ ام  ینیذؤی  ینم  هعضب  همطاف  اّمنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

 : دنک یم  لقن  ملسم  نینچمه 

ترضح دوب ،  يرامیب  رتسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ینامز 

 . ح 3767 باب 31 ،  یبنلا ،  باحصا  لئاضف  باتک  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ح 2449 مالسلااهیلع ،  همطاف  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 2
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هک یتسه  یسک  نیلوا  وت  هک  دومرف  يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش .  دراو  ترضح  نآ  نیلاب  رب  نایرگ  مشچ  اب  مالسلااهیلع  همطاف 
(1)  . دیدنخ دش و  لاحشوخ  مالسلااهیلع  همطاف  يوش و  یم  قحلم  نم  هب  نم  تیب  لها  زا 

 : دومرف مالسلااهیلع  همطاف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  نینچمه 

(2)  . کلذب تکحضف  همالا ؟  هذه  ءاسن  هدیس  وأ  نینمؤملا  ءاسن  هدیس  ینوکت  نأ  نیضرت  الأ 

 . دندیدنخ مالسلااهیلع  ترضح  یشاب ؟  تما  نیا  نانز  رورس  ای  نمؤم  نانز  رورس  میارب  هک  يوش  یمن  یضار  ایآ  همطاف !  يا 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شننس  رد  يذمرت 

(3)  . اهبصنأ ام  ینبصنی  اهاذآ و  ام  ینیذؤی  یّنم ،  هعَضب  همطاف  امنا 

 . دنک ینمشد  وا  اب  هکره  هدومن  ینمشد  نم  اب  هداد و  رازآ  ارم  دهد  رازآ  ار  وا  هچنآ  تسا ،  نم  دوجو  زا  يا  هراپ  همطاف  انامه 

 . ح 2450 مالسلااهیلع ،  همطاف  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 1
 . ح 2450 مالسلااهیلع ،  همطاف  لئاضف  باب  هباحصلا ،  لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  - 2

 . ح 3869 مالسلااهیلع ،  همطاف  لضف  یف  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 3
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـس  نیا  هدش ،  هتخاس  جراوخ  بصاون و  طسوت  هک  یلعج  یثیدـح  لقن  اب  يذـمرت  ملـسم و  هنافـسأتم 
 ! دنا هدومن  حرطم  لهجوبا  رتخد  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نیغورد  يراگتساوخ  نایرج  رد  ار ،  مالسلااهیلع  همطاف  هرابرد 

 : هک دنا  هدومن  لقن 

 . دومن ضرع  ناشردپ  هب  ار  نایرج  دش و  تحاران  هجوتم و  مالـسلااهیلع  همطاف  تفر و  لهجوبا  رتخد  يراگتـساوخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
 : تفگ دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح 

نم اب  دنک  ینمـشد  همطاف  اب  هکره  يذمرت :  لقن  قبط  دـنک و  یم  تحاران  ارم  دـنک  تحاران  ار  همطاف  هک  هچره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف 
یلع رگا  منک ،  لالح  هدرک  مارح  ادخ  ار  هچنآ  مارح و  هدرک  لالح  ادخ  ار  هچنآ  مرادن  قح  نم  دومرف :  سپـس  تسا ! !  هدومن  ینمـشد 

رسمه ناونع  هب  ادخ  لوسر  رتخد  ادخ و  نمشد  رتخد  مسق !  ادخ  هب  دهد .  قالط  ارم  رتخد  لوا  دراد  ار  لهجوبا  رتخد  اب  جاودزا  میمـصت 
(1)  . دوش یمن  عمج  رفن  کی 

یلع اب  ار  دوخ  ینمشد  اهنت  هن  ثیدح  نیا  هدنزاس  تسا .  هدش  هتخاس  جراوخ  بصاون و  زا  یضعب  هلیسو  هب  ثیدح  نیا  هک  تسین  یکش 
 . تسا هدومن  نیهوت  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هکلب  هتشاد ؛  زاربا  مالسلا  هیلع 

 . ح 3867 و 3869 يذمرت ،  ننس  ح 2449 و  ملسم ،  حیحص  - 1
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مدرم ربمایپ  دیوگ  یم  ملـسم  هک  هنوگنیا  دنک ! ؟  حرطم  اراکـشآ  مدرم و  روضح  رد  ار  یگداوناخ  فالتخا  تسا  رـضاح  یلقاع  چیه  ایآ 
 ! ! دناوخ هبطخ  شداماد  رتخد و  نیب  فالتخا  نایب  يارب  درک و  عمج  ار 

یلص ربمایپ  هتـشادن و  يدوس  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  حیاصن  هک  دنایامنب  نینچ  نیا  دهاوخ  یم  ربخ  هدنزاس  سپ 
 ! ! دناشکب ربنم  دجسم و  هب  ار  عازن  نایرج  شداماد ،  رب  راشف  داجیا  يارب  تسا  هدش  ریزگان  هلآ  هیلع و  هللا 

!!؟  دنک جاودزا  یکرشم  رتخد  هب  تسا  هدش  رضاح  هدش و  وا  هتفیش  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تشاد  یگژیو  هچ  لهجوبا  رتخد  رگم 

! ؟  منک مارح  ار  ادخ  لالح  مهاوخ  یمن  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ارچ  سپ  دوبن ؟  مارح  كرشم  رتخد  اب  جاودزا  رگم 

زین يرگید  نمؤم  نز  اب  جاودزا  رکف  دوب  هدنز  مالسلااهیلع  ترضح  نآ  ات  هک  دوب  دنمقالع  مالسلااهیلع  همطاف  هب  ردقنآ  مالسلا  هیلع  یلع 
 : دومرف یم  هک  دوب  راوشد  يا  هزادنا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  مالسلااهیلع  همطاف  قارف  تداهش و  درکن . 

 . ٌدّهسُمَف یلیل  امأو  ٌدمرسف  ینزح  امأ 

 . درذگ یم  يرادیب  هب  نم  ياه  بش  دش و  یگشیمه  نم  هودنا  همطاف  قارف  رد 

 . دنناشوپب ار  رما  تقیقح  ات  دندرک  لعج  ار  ثیدح  نیا  نانمؤمریما  تیالو  نانمشد 

 ، ناشتلحر زا  دعب  تسناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح 
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تما هب  لـبق  زا  اذـل  دوش ؛  یم  رو  هلمح  ترـضح  نآ  تیب  هب  تفـالخ  هاگتـسد  دریگ و  یم  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  مالـسلااهیلع  همطاـف 
 : هک دومرف  شرافس 

(1)  ... اهبصنأ ام  ینبصنی  اهاذآ و  ام  ینیذؤی  یّنم  هعضب  همطاف  اّمنإ 

ینمـشد نم  هب  دـنک  ینمـشد  وا  اب  سکره  هداد و  رازآ  ارم  درازایب  ار  وا  سکره  تسا  نم  دوجو  زا  يا  هراـپ  همطاـف  هک  دـینادب  تما  يا 
 . تسا هدومن 

 : دنک یم  لقن  مقرا  نب  دیز  زا  شننس  رد  يذمرت 

(2)  . متملاس نمل  ٌملس  متبراح و  نمل  ٌبرح  انأ  نیسحلاو :  نسحلاو  همطاف  ّیلعل و  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنأ 

حلص یتشآ و  رس  دگنجب و  امش  اب  هک  یسک  اب  مراد  گنج  رس  نم  دومرف :  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هب  ادخ  لوسر 
 . دراد یتشآ  حلص و  رس  امش  اب  هک  یسک  اب  مراد 

 : دنهدب باوج  تنس  لها 

 . ح 3869 يذمرت ،  ننس  - 1
 . ح 3870 همطاف ،  بقانم  باب  يذمرت ،  ننس  - 2
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مامت اب  ای  دنتشاد  شزاس  حلص و  رس  مالسلا  مهیلع  شنادنزرف  شرهوش و  همطاف و  اب  تما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب 
؟  دندیناسر تداهش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نازیزع  نآ  دنداتسیا و  یهلا  ناراوگرزب  نآ  ربارب  رد  ناوت 

مالسلاامهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  بقانم  . 6

 : تفگ هک  دنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  شحیحص  رد  يراخب 

(1)  . ّیلع نب  نسحلا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلاب  هبشأ  ٌدحأ  نکی  مل 

 . دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  سک  نیرت  هیبش  مالسلا  مهیلع  یلع  نب  نسح 

(2)  . ایندلا نم  َياتناحیر  امه  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

. دنتسه ایند  زا  نم  يوبشوخ  لگ  ود  مالسلاامهیلع ]  نیسح  نسح و  ود [  نیا 

 : دنک یم  لقن  دیز  نب  هماسا  زا  يراخب 

(3)  . امُهَّبِحَأَف امهُّبِحُأ  ّینإ  ّمهّللا  لوقی :  نسحلاو و  هذخأی  ناک  هنأ 

 : درک یم  اعد  نینچ  دوب و  هتفرگ  ار  نیسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 . ح 3746 مالسلا ،  مهیلع  نیسحلاو  نسحلا  بقانم  باب  يراخب ،  حیحص  - 1
 . ح 3753 مالسلا ،  مهیلع  نیسحلاو  نسحلا  بقانم  باب  يراخب ،  حیحص  - 2
 . ح 3747 مالسلا ،  مهیلع  نیسحلاو  نسحلا  بقانم  باب  يراخب ،  حیحص  - 3
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 . رادب ناشتسود  مه  وت  مراد  تسود  ار  ود  نیا  نم  اهلا !  راب 

 : دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  بزاع  نب  ءارب  زا 

(1)  . هَّبِحأف ُهُّبِحُأ  ّینإ  ّمهّللا  لوقی :  هقتاع ،  یلع  یلع  نب  نسحلاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تیأر 

مه وت  مراد  تسود  ار  وا  نم  اهلا !  راب  تفگ : یم  دوب و  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  شـشود  رب  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(2)  . رادب تسود  ار  وا 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  يردخ  دیعسوبا  زا  شننس  رد  يذمرت 

(3)  . هنجلا لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا 

(4)  . دنا تشهب  لها  ناناوج  رالاس  رورس و  ود  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  هّرم  نب  یلعی  زا  شننس  رد  يذمرت 

 . ح 3749 مالسلا ،  مهیلع  نیسحلاو  نسحلا  بقانم  باب  يراخب ،  حیحص  - 1
زا مالـسلاامهیلع  نیـسحلاو  نسحلا  لئاضف  باب  هباحـصلا ،  لئاضف  باـتک  رد  ار  ثیداـحا  نیمه  نومـضم  شحیحـص ،  رد  زین  ملـسم  - 2

 . تسا هدومن  لقن  هرامش 2421 2423  ثیدح 
 . ح 3768 مالسلاامهیلع ،  نیسحلاو  نسحلا  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 3

ینیـسح یـضترمدیس  هسمخلا ،  لـئاضف  باـتک  هب  دوش  هعجارم  تسا ،  هدـمآ  تنـس  لـها  عباـنم  رد  رتاوتم  تروـص  هب  قوـف  ثیدـح  - 4
 . ج 3 يدابآزوریف ، 
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(1)  . انیسح ّبحأ  ّنم  هّللا  ّبحأ  ٍنیسح ،  ّنم  انأو  یّنم  ٌنیسح 

 . درادب تسود  ار  نیسح  هک  سکره  دراد  تسود  دنوادخ  منیسح ؛  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح 

 : دیوگ یم  سابع  نبا 

هللا یلص  یبنلا  لاقف  مالغ !  ای  تبکر  بکرملا  معن  ٌلجر :  لاقف  هقتاع  یلَع  ّیلع  نب  نیسحلا  لماح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناک 
(2)  . وه بکارلا  معن  و  هلآ :  هیلع و 

بوخ هچ  رسپ !  يا  تفگ :  نیسح  هب  يدرم  دومن ،  یم  لمح  ششود  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
 . تسا هراوس )  یبکار ( بوخ  مه  وا  و  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يراد !  یبکرم 

* * *

 : دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  هاگیاج  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

هک نانآ  درک و  هسیاقم  دوش  یمن  تلاسر  نادناخ  اب  ار  یسک 

 . ح 3775 مالسلاامهیلع ،  نیسحلاو  نسحلا  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 1
 . ح 3784 مالسلاامهیلع ،  نیسحلاو  نسحلا  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذمرت ،  ننس  - 2
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راوتسا ياه  نوتس  و  نید ،  ساسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  دوب .  دنهاوخن  ربارب  نانآ  اب  دنربمایپ  تیب  لها  تیاده  تمعن  هدرورپ 
نانآ هب  تیـالو  قح  ياـه  یگژیو  اریز  ددـنویپب ؛  ناـنآ  هب  دـیاب  هدـنام  بقع  ددرگزاـب و  ناـنآ  هب  دـیاب  هدـننک  باتـش  دنـشاب ،  یم  نیقی 

(1)  . دراد قلعت  اهنآ  هب  تلاسر ،  ثاریم  نیملسم و  تفالخ  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیصو  دراد و  صاصتخا 

ياهراس همـشچ  شناد و  ياه  ندـعم  ام  میتساخرب ،  ناگتـشرف  دـش  دـمآ و  لحم  تلاسر و  هاـگیاج  زا  میتلاـسر و  زبسرـس  تخرد  زا  اـم 
هب دنوادخ  تنعل  رفیک و  راظتنا  رد  ام  نازوت  هنیک  نانمشد و  دنراگدرورپ و  تمحر  راظتنا  رد  ام  ناتـسود  نارای و  میتسه .  یهلا  تمکح 

(2)  . دنرب یم  رس 

اور ام  دـض  رب  يراکمتـس  غورد و  ساسارب  ار  اعدا  نیا  هک  ام ؟  هن  دنـشاب  یم  نانآ  نآرق  ملع  نایاناد  دنتـشادنپ  هک  یناسک  دنتـسه  اـجک 
رد ار  ام  تخاس ،  مورحم  ار  نانآ  دومرف و  اطع  ام  هب  درک ،  راوخ  تسپ و  ار  نانآ  دروآ و  ـالاب  ار  ربماـیپ  تیب  لـها  اـم  دـنوادخ  دنتـشاد . 
یم ام  زا  ار  روک  ياه  لد  ینشور  و  دنیوپ ،  یم  ام  ییامنهار  اب  ار  تیاده  هار  هک  درک  جراخ  ار  نانآ  لخاد و  شیوخ  ياه  تمعن  میرح 

 . دنیوج

نآ تخرد  هک  هدوب  شیرق  زا  همه  هناگ  هدزاود  ناماما  انامه 

 . هغالبلا جهن  هرامش 2  هبطخ  زا  یشخب  - 1
 . هبطخ 109 زا  یشخب  هغالبلا ،  جهن  - 2
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ار نآ  یگتـسیاش  يرادـمامز ،  نایعدـم  رگید  و  تسین ،  نارگید  روخرد  تیالو  تماـما و  ماـقم  دـنا .  هتـشاک  مشاـه  ینب  نادـناخ  رد  ار 
(1)  . دنرادن

ناگراتس تاجن و  یتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سدقم  دوجو  زا  دعب  هک  داب  تراهط  تمـصع و  نادناخ  رب  ادخ  دورد  مالس و 
 . دنتیرشب تیاده 

 . هبطخ 144 هغالبلا ،  جهن  - 1
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دنچ یثحابم  مهد : لصف 

هراشا

: مینک یم  بلج  مهم  ثحب  دنچ  هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  هجوت  لصف  نیا  رد 

؟  یباصتنا ای  تسا  یباختنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینیشناج  . 1

هب تبسن  یتح  دومنن ؛  نیعم  دوخ  زا  دعب  نیشناج  ناونع  هب  ار  سک  چیه  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دندقتعم  تنـس  لها 
نآ تلحر  زا  دـعب  مدرم  تشاذـگ و  مدرم  دوخ  هدـهع  رب  ار  راـک  هکلب  دوـمرفن ؛  ینخـس  چـیه  زین  مهم  ماـقم  نیا  يارب  يدرف  یگتـسیاش 

 . دندومن باختنا  ربمایپ  زا  دعب  نیشناج  ناونع  هب  ار  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح 

هداعلا قوف  رما  نیا  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درادن  ناکما  هک  دنیوگ  یم  تسا .  تنـس  لها  ربارب  رد  ًالماک  نایعیـش  هدیقع  اما 
حلاص نیرتدهاجم و  لاعتم ،  دنوادخ  رما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکلب  دشاب ؛  هدرک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  تما  هدوب و  هجوت  یب  مهم 

عـضاوم رد  ار  دوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  دوـخ  هدرورپ  تسد  یلاـسگرزب ،  اـت  یکدوـک  زا  هک  تما  درف  نیرت  ملاـع  نـیرت و 
تما دارفا  مامت  رب  ار  وا  زا  تیعبت  دومن و  یفرعم  مدرم  هب  هفیلخ  ماما و  ناونع  هب  مخریدـغ  دنمهوکـش  میظع و  هعقاو  رد  هژیو  هب  يددـعتم 

 . درک بجاو 

 : نایعیش یلقع  لیلد 

هفقو و یب  شالت  لاس  هس  تسیب و  زا  دـعب  دراد  راصعا  مامت  رد  مه  نآ  یناهج ،  تیرومأم  هک  گرزب  حلـصم  کی  هک  تسا  لاحم  ًالقع 
اما دناسرب ؛  یلزنمرس  کی  هب  ار  مدرم  یتسرپاوه ،  یتسرپ و  تب  لهج و  اب  هزرابم 
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 . دزاس اهر  ار  مدرم  همه  هرابکی  دشیدنین و  يریبدت  چیه  دوخ  زا  دعب  يارب 

ار تافآ  اه و  خالگنـس  هدرک و  راک  ینیمز  يور  رب  اه  لاس  هک  يا  هداس  زرواشک  کی  هک  یلاـح  رد  تفریذـپ ،  ار  نیا  ناوت  یم  هنوگچ 
وا هدـیناسر ،  رمث  هب  ار  شنیمز  ناتخرد  ناوارف  ياه  تبقارم  اب  هتـشاک و  رذـب  هدز و  مخـش  ار  نیمز  یتخـس  تقـشم و  اـب  هدودز و  نآ  زا 

هزادنا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  اما  دنک ؛  یم  شرافس  نآ  هب  تبسن  شناثراو  يارب  تسین و  لایخ  یب  غاب  نیمز و  نیا  هب  تبسن 
هتفگن ینخـس  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  هرابرد  یمالک  هدوشگن و  بل  زا  بل  هدوبن و  نارگن  شتما  هدـنیآ  هب  تبـسن  مه  زرواشک  کـی  ینارگن 

 ! ! تسا

! ؟  دریذپ یم  ار  هناکدوک  نخس  نیا  رادیب  نادجو  میلس و  لقع  مادک 

 ، دومن یم  یفرعم  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  یـصخش  دـنک ،  كرت  ار  هنیدـم  زور  دـنچ  يارب  تساوخ  یم  هاگره  هک  يراوگرزب  ربماـیپ 
هتشادن و یمامتها  چیه  دوخ  زا  دعب  نیشناج  هب  تبـسن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  داد  لامتحا  يا  هرذ  ناوت  یم  هنوگچ  لاح 

؟  دشاب هدرپس  تما  دوخ  هب  ار  ینیشناج  راک 

رظن قافتا  رفن  کی  رب  تما  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  و  دـننک ؟  باختنا  ناشدوخ  ار  موصعم  ربمایپ  نیـشناج  دـنناوت  یم  تما  هنوگچ  رخآ 
! ؟  دننک

تموکح عباـت  ار  ناـنآ  ناوت  یم  هنوگچ  دوش و  یم  هچ  هیقب  فیلکت  سپ  دـننک ؛  باـختنا  نیـشناج  ناوـنع  هب  ار  رفن  کـی  یعمج  رگا  و 
! ؟  دومن

! ؟  دنک فرطرب  دناوت  یم  یسک  هچ  ار  تافالتخا  همه  نیا  هاگنآ 

نانآ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایآ  تسا ؟  زیاج  اعرـش  راک  نیا  ایآ  دنک ،  دوخ  عبات  ار  نافلاخم  یماظن  روز  اب  دهاوخب  تموکح  رگا 
؟  تسا هدومرف  ار  يزیچ  نینچ 

هک داد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ناوت  یمن  ار  جرم  جره و  همه  نیا  ببس  ایآ 
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! ؟  تسا هدومن  رفس  دوخ  يدبا  هاگیاج  هب  تما ،  هدنیآ  هب  تبسن  هغدغد  یب  هتفگن و  چیه  هتخاس و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  تما 

 : دنیوگ یم  تیعطاق  اب  دنریذپ و  یمن  ار  نیا  زگره  نایعیش  اما 

نآ تما  يارب  يا  هتسیاش  نیشناج  هدوب و  نارگن  دوخ  تما  هدنیآ  هب  تبسن  ناربمایپ ،  رگید  دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  زیزع  ربمایپ 
 . دندرک نینچ  زین  هتشذگ  ناربمایپ  مامت  هک  هنوگنامه  دومن ،  نیعم  ادخ  فرط  زا  مه 

 : دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

(1)  . ٍمئاق ٍمَلَع  الو  حضاو  ٍقیرط  ریغب  ًالَمَه  مهوکرتی  مل  ذا  اهِمَمُأ ،  یف  ءایبنألا  ِتَفَّلَخ  ام  مکیف  َفَّلَخ  و 

دوخ ياـه  تما  يارب  هتـشذگ  ناربماـیپ  ماـمت  هک  دـیزگرب  ینانیـشناج  مدرم  امـش  ناـیم  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر 
 . دنتفرن مدرم  نایم  زا  راوتسا ،  ياه  هناشن  نشور و  یهار  یفرعم  نودب  دندرکن و  اهر  نادرگرس  ار  اه  ناسنا  زگره  اهنآ  اریز  دندیزگرب ؛ 

رما هب  ار  نامز  ناسنا  نیرت  ملاع  نیرتدهاجم و  دومنن و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  تما  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  يرآ ، 
 . دومن دوخ  نیزگیاج  ادخ 

 : دیونشب نانآ  ءاملع  یخرب  زا  نونکا  دنراذگ ؛  یم  اپ  ریز  ار  یئالقُع  لوصا  مامت  تنس  لها  نکیلو 

 : دیوگ یم  یبهذ 

 . هغالبلا جهن  لوا  هبطخ  زا  یشخب  - 1
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(1)  . دومن راذگاو  مدرم  هب  ار  راک  هکلب  درکن ؛  باختنا  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  سک  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

 : دسیون یم  نودلخ  نبا 

(2)  . دندرک عامتجا  رکبوبا  تفالخ  رب  مدرم  اریز  تفرگن ؛  تروص  شیوخ  ینیشناج  باب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیصو 

 : دنک یم  حرطم  هنوگنیا  ار  درکن  باختنا  ینیشناج  دوخ  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  لیلد  یبهذ ، 

(3)  . قلخلا رظن  یلإ  هضّوفملا  هماعلا  حلاصملا  نم  یه  امناو 

 . تسا هدش  راذگاو  مدرم  دوخ  هب  هلئسم  نیا  تسین و  یمهم  رما  هعماج  يراذگ  تسایس  تماما و  هلئسم  اریز 

 : دیوگ یم  زین  یبرع  نیدلا  یحم 

 . ص 584 ج 2 ،  یبهذ ،  مالسالا ،  خیرات  - 1
 . ص 375 ج 1 ،  نودلخ ،  نبا  خیرات  - 2
 . ص 375 ج 1 ،  نودلخ ،  نبا  خیرات  - 3
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(1)  . هنّیع الو  ٍدحا  یلإ  هنع  هفالخب  ّصن  ام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تام 

 . تشاذگن ياج  رب  هلئسم  نیا  رب  زین  ار  یّصن  دنکن و  حیرصت  يدحا  تفالخ  هب  درک و  تلحر  ادخ  لوسر 

 : دسیون یم  ار  رما  نیا  لیلد  همادا  رد  یبرع  نبا 

(2)  . عورشملا مکحلا  یف  هقفاوملا  عم  هّللا  نع  هفیلخ  نوکیف  ّهبر  نع  هفالخلا  ذخأی  نم  هتّما  یف  ّنأ  هملعل 

 ] تسا و هّللا  هفیلخ  وا  و  رکبوبا ]  ینعی  دریگ [  یم  شراـگدرورپ  زا  ار  تفـالخ  هک  تسا  یـسک  ادـخ  ناگدـنب  نیب  هک  تسناد  یم  نوچ 
 . تسا قفاوم  عرش  مکح  اب  دریگ ]  یم  يادخ  زا  دوش و  یم  یحو  وا  هب  هچنآ 

 : دناد یم  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تما  نیب  رد  ار  صخش  نیرت  لضاف  یبرع  نبا 

ملعا رکب  یبا  نم  لضفأ  وه  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هما  یف  ّهنأ  ملعا 

 . ص 409 ممهلادمم ،  هیدوواد ،  ّصف  مکحلا ،  صوصف  - 1
 . ص 409 ممهلادمم ،  هیدوواد ،  ّصف  مکحلا ،  صوصف  - 2
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(1)  . هریغ یلع  هب  لّضف  رکب  یبا  ردص  یف  رقو  يذلا  ّرّسلا  ّنأ 

دوب هتفرگ  ياج  رکبوبا  هنیـس  رد  يزار  هک  نادب  تسین و  دشاب  لضفا  رکبوبا  زا  هک  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تما  رد  هک  نادـب 
 . تفای یم  رترب  نارگید  رب  نآ  هطساو  هب  هک 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دوهـش  فشک و  ملاع  رد  ار  قوف  باتک  هک  تسا  یعدـم  شمکحلا  صوصف  باتک  همدـقم  رد  یبرع  نبا 
(2)  ! ! تسا هدوزفین  نآ  هب  يواو  دوخ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  امامت  دیوگ  یم  هچره  تسا و  هتفرگ  هلآ 

نیا (3) و   ، دنک یم  یفرعم  رفاک  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ردپ  دیوگ  یمن  دوخ  بناج  زا  ار  يواو  تسا  یعدم  هک  باتک  نیمه  رد  وا 
هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نید  هب  خـسار  نینمؤم  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  ناوارف ،  تایاور  قبط  هک  تسا  یلاح  رد 

 . تسا

 : دنهد خساپ  تالاؤس  نیا  هب  دومرفن  نیعم  ار  ینیشناج  ربمایپ  دنیوگ  یم  هک  تنس  لها  نونکا 

هب ار  هلئـسم  رمع  ارچ  دومن و  نییعت  ار  دوخ  هفیلخ  رکبوبا  ارچ  سپ  تسا ،  هدـش  راذـگاو  مدرم  هب  تسین و  یمهم  رما  تماـما  هلئـسم  رگا 
؟  دندرکن ادتقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  نانیا  ارچ  و  داد ؟  هرفن  شش  ياروش 

ار دوخ  زا  سپ  هفیلخ  تیلوئسم ،  ساسحا  ساسارب  رکبوبا  رگا 

 . ص 329 هئام ،  ثالث  ثلاثلا و  باب  ص 16 ،  ج 3 ،  هیکم ،  تاحوتف  - 1
 . ص 8 یلمآ ،  هداز  نسح  مکحلا ،  صوصف  حرش  رد  ممهلادمم  - 2

 . ص 325 یلمآ ،  هداز  نسح  مکحلا ،  صوصف  حرش  رد  ممهلادمم  - 3
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هللا یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رکبوبا  ایآ  درکن ؟  تیلوئـسم  ساسحا  دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ارچ  درک ،  بوصنم  نیعم و 
ار قح  نیا  اجک  زا  رکبوبا  تشادـن ،  ار  هفیلخ  نییعت  قح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  و  دوب ؟  رتزوسلد  مدرم  هب  تبـسن  مه  هلآ  هیلع و 

؟  دروآ تسد  هب 

ارچ دنک )  یم  مکح  هلئـسم  نیا  هب  یلقاع  ره  هتبلا  هک  دشاب ( یم  یگتـسدود  فالتخا و  هدنرب  نیب  زا  نیـشناج  هفیلخ و  ندومن  نییعت  رگا 
نییعت دوخ  يارب  نیشناج  یصو و  دومنن و  یهجوت  یتایح  لصا  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ننـست  لها  نادنمـشناد  هدیقع  هب 

؟  درکن

یلو دنتفر ،  اوشیپ  میعز و  نییعت  غارس  هب  هزیرغ ،  مکح  هب  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تداهـش  زا  سپ  هک  تفگ  دوش  یم  ایآ 
زین هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدومن و  رظن  فرـص  دهد ،  یم  یهاوگ  نآ  موزل  هب  يدرف  ره  ترطف  هک  گرزب  رما  نیا  زا  دـنوادخ 

؟  تسا هدومن  تلفغ  نآ  زا  هتشاذگ و  لمهم  ار  نآ 

! ؟  دنا هدوب  رتزوسلد  مالسا  نید  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  زا  مدرم  ایآ 

هنیدـم زا  تساوخ  یم  هک  هاگره  ای  تاوزغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـنا ،  هدرک  لقن  هماـع  گرزب  ياـملع  هک  یتاـیاور  قبط 
ایند زا  تیصو  یب  ترـضح  نآ  هک  تفگ  دوش  یم  روطچ  سپ  داد ،  یم  رارق  دوخ  ياج  هب  ار  یـسک  یهاتوک ،  تدم  هب  ولو  دورب  نوریب 

؟  دادن رارق  دوخ  نیشناج  ار  یسک  تفر و 

يا هدیچیپ  ياهدادیور  دمآ و  شیپ  راوگرزب  نآ  تداهـش  زا  سپ  هک  هثدحتـسم  لئاسم  نارازه  هکلب  اهدص  هک  تفریذپ  ناوت  یم  روطچ 
یب تیاهن  رد  تسناد ،  یم  ترـضح  نآ  ار  همه  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رمع  رخاوا  رد  ناقفانم  هئطوت  دوب ( تیفطن  تلاـح  رد  هک 

؟  دشاب هدومرفن  نایب  درادب ،  هگن  یمتح  طوقس  زا  ار  مدرم  هک  يزیچ  درذگب و  نآ  رانک  زا  توافت 
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نیا هدـنیآ  زا  هنوگچ  دوب ،  هاگآ  ًالماک  قافن  لها  موش  ياـه  هشقن  زا  تفرگ و  رارق  ندـش  هتـشک  هرطاـخم  رد  اـهراب  هک  یمظعم  ياوشیپ 
هدوب لفاغ  شتعیرش  نانمشد  رگید  هدنبوک  سدقمان و  فده  اهدص  اه و  تنس  رییغت  اه و  یـشک  قح  تافالتخا و  داجیا  اهافج و  تما و 

؟  دشاب هدرکن  مه  يا  هراشا  هدرواین و  نایم  هب  ینخس  و 

ماقم هب  تبـسن  یمارتحا  یب  لامک  نداد ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مظعم  لوسر  هب  ار  درخ  زا  رود  فاصنا و  فالخ  تبـسن  نینچ  ایآ 
! ؟  دشاب یمن  تیرشب  لماک  هخسن  نیا  تمظع  تیصخش و  هب  تناها  توبن و  خماش 

لها هتفگ  هبانب  دومرفن و  ینخس  دوخ  زا  دعب  ینیـشناج  هرابرد  تفر و  ایند  زا  تیـصو  یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتسار  هب  رگا 
نیا رد  دوخ  رمع  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوبن  هتـسیاش  ایآ  دوش ،  هدوشگ  باختنا  قیرط  زا  دیاب  تفالخ  هرگ  تنس 

اه يدـنب  هتـسد  تاشقانم و  زا  يرایـسب  هب  هار  نیا  زا  و  دـینک )  باختنا  هفیلخ  نم  زا  دـعب  ناتدوخ  مدرم  يا  دـیوگب  دـیوگب ( نخـس  هراـب 
؟  دشاب هدیسرن  ام  تسد  هب  یلو  دنشاب  هدومرف  ینخس  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دشخب ؟  همتاخ 

نتفر و حارتسم  ماکحا  یتح  هیئزج ،  ننـس  بادآ و  ناـیب  زا  هک  لاـعتم )  دـنوادخ  مالـسا ( سدـقم  عراـش  هک  تشاـگنا  ناوت  یم  هنوگچ 
تعیرـش ماود  توبن و  ءاقب  بجوم  هک  یعوضوم  زا  یلو  هدومنن ،  غیرد  یقالخا  رگید  لئاسم  اهدص  ندرک و  باختنا  تسود  ندیباوخ و 

نآ ریگنابیرگ  هدنیآ  رد  هک  یتالکشم  هب  هجوت  اب  ار  شیوخ  تما  هدنام و  لفاغ  یلک  هب  تسا  تما  یگتسبمه  تلادع و  تدحو و  هیاپ  و 
! ؟  دشاب هدرپس  رگلواپچ  یعمج  تسد  هب  دندش  یم 

دنچ یثحابم  مهد : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


331 ص :

هیلع هللا  یلص  ترضح  نآ  رمع  رخاوا  رد  ناقفانم  دش ،  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رمع  رخاوا  رد  هک  هبوت  هروس  تایآ  هب  هجوت  اب  ) 
 ( . دندوب هدش  هتفای  نامزاس  مجسنم و  لکشت  کی  هلآ  و 

يارب ولو  ار ( رهش  نآ  هک  دوش  یم  یـضار  شلد  دراد )  دوخ  ياج  هک  تما  دشاب ( یم  رهـش  کی  نوئـش  يدصتم  هک  یلقاع  صخـش  ایآ 
هار ای  دزادرپ  نآ  حالـصا  هب  دـناوت  یم  هک  یلاح  رد  دـهد ،  رارق  فلتخم  ءارآ  ریذـپ و  فاطعنا  ياـهاوه  هطلـس  تحت  یهاـتوک )  تدـم 

هرابرد روطچ  تسین ،  روصت  لباق  یلومعم  صخـش  کی  هرابرد  يرکف  زرط  نینچ  رگا  دـنک ؟  ناـیب  حوضو  ینـشور و  هب  ار  نآ  حالـصا 
؟  تسا روصت  لباق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ 

میرک و نآرق  رارـسا  و  تما ،  نوئـش  ظفح  مالـسا و  تحلـصم  رکبوبا  هک  دنک  مهوت  یـسک  هک  تسا  روصتم  نیا  زا  رتدـیدش  یناتهب  ایآ 
هک تسا  هدوب  رتزوسلد  ترـضح  نآ  زا  مدرم  هب  تبـسن  هدومن و  تیاـعر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  شیب  ار  نیملـسم  حـلاصم 

! ؟  تسا هدومن  هفیظو  كرت  هدادن و  ناشن  رما  نیا  هب  یتبغر  هّللاب  ذایعلا  ترضح  نآ  یلو  دومن ؛  تیصو  دوخ  زا  دعب  نیشناج  هب  تبسن 

زا هدراذگاو و  ار  تما  هفیلخ ،  بصن  هب  هجوت  نودب  هتشادن و  يزوسلد  مالـسا  هب  تبـسن  هشیاع  هزادنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایآ 
رمع نب  هّللادبع  هب  ص 23  ج 1 ،  هسایـسلاو »  همامالا  رد «  هبیتق  نبا  لقن  هب  هک  تسا  هدوب  تما  نیا  رکف  رد  هشیاـع  یلو  تسا !  هتفر  اـیند 
نیا رگا  هک  نک ،  نیعم  ار  دوخ  هفیلخ  راذگم و  تسرپرـس  نودب  ار  دّمحم  تما  وگب :  ناسرب و  باطخ  نب  رمع  هب  ارم  مالـس  دیوگ :  یم 

! ؟  ددرگ اپرب  تما  رد  يا  هنتف  مسرت  یم  يراد  اور  لامها  رما 
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شا هقالع  هتـشاد و  مامتها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شیب  ینامـسآ  نید  نیا  ءاقب  ماود و  هب  تبـسن  نایفـس ،  یبا  نب  هیواعم  ایآ 
عوضوم نیدب  هدومن و  اهر  ار  دوخ  تما  سدقم ،  شیک  نیا  راذـگ  ناینب  یلو  درک !  نیعم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  دـیلپ  دـیزی  هک  هدوب  رتدایز 

هدومنن دوخ  زا  سپ  ياه  بوشآ  اه و  هنتف  عفد  يارب  یقیرط  هئارا  هنوگ  چیه  هدادـن و  ناشن  يا  هقالع  هدرکن و  یهجوت  ادـبا  یـساسا  مهم 
؟  تسا

نارود زا  سپ  دوخ  هبون  هب  کیره  هک  دـنا  هدوب  رتزوسلد  ناناملـسم  تشونرـس  مالـسا و  ماـکحا  هب  تبـسن  یـسابع  يوما و  ياـفلخ  اـیآ 
یـساسا مهم  رما  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  طقف  اـما  دـنا !  هدومن  نیعم  ار  شیوخ  نانیـشناج  نیتسخن  بصغ ،  تیاـنج و 

(1) ! ؟  تسا هتفر  ایند  زا  تیصو  نودب  هدومرفن و  نییعت  ار  دوخ  هفیلخ  و  هدوب !  توافت  یب  ینایحو 

 : دومرف ینارنخس  زا  سپ  عادولا  هجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  تنس  لها  عبانم  رد 

 . متبغو تدهش  دق  ّینإ  الأ  ضعب  باقر  مکضعب  برضی  ارافک  يدعب  نودترت  مکّنفرعأل  الأ 

دیشاب هاگآ  ار .  یضعب  یـضعب ،  دیراد  یم  زاب  دیدرگ و  رفاک  دترم و  نم  زا  سپ  هک  نیا  هب  منادرگ  یم  اناد  ار  امـش  انامه  دیـشاب ،  هاگآ 
 . دیهاگآان ربخ و  یب  نانآ  زا  امش  مهاوگ و  دهاش و  نم  هک 

 . دعب هب  ص 104  ینارهط ،  ینیسح  ام ،  تالاؤس  - 1
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 . ص 93 ج 1 ،  يروباشین ،  مکاح  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسم 

 . ح 3931 هجام ،  نبا  نتفلا ، 

 . ص 295 ج 7 ،  یمثیه ،  دئاوزلا ،  عمجم 

 : دومرف هک  تسا  لقن  نینچمه  و 

 . يدعب نم  ّالإ  اهنودبیال  ماوقا  رودص  یف  نئاغض 

 . نم زا  سپ  رگم  دنزاس  یمن  راکشآ  هک  تسا  یتعامج  هنیس  رد  ییاه  هینک 

 . ص 210 ج 2 ،  يربط ،  نیدلا  بحم  هرضنلا ،  ضایر 

 . ص 242 یجنگ ،  ظفاح  بلاطلا ،  هیافک 

 . ص 36 ج 1 ،  یمزراوخ ،  لتقم 

 : دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  و 

(1)  . کنید نم  همالس  یف  لاق :  ینید ؟  همالس  یف  مالسلا :  هیلع  یلع  لاق  اداهج ،  يدعب  یقلتس  کنا  اماو 

 . ص 140 ج 3 ،  يروباشین ،  مکاح  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسم  - 1
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نم نید  ماگنه  نآ  رد  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  دـمآ .  دـهاوخ  شیپ  وت  يارب  یتخـس  یناگدـنز  نم  زا  سپ  شاـب  هاـگآ  یلع !  يا 
 . دنام دهاوخ  ملاس  وت  نید  اه  یتخس  رد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  دنام ؟  دهاوخ  ملاس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیالو  مالعا  مخریدغ و  . 2

تفالخ و هب  تبسن  يددعتم  عضاوم  رد  ناشکرابم ،  تایح  نایاپ  ات  شیوخ  تلاسر  يادتبا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ 
 . دنداد رکذت  ناناملسم  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  تماما 

توعد یهلا و  شیاتـس  دمح و  زا  دـعب  ینامهیم و  کی  هب  دوخ  ناگتـسب  ندـناوخارف  اب  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  ناشیا  تلاسر  زا  لاس  هس 
نآ هب  یخرب  هسلج  نآ  رد  دنچره  دومرف ،  مالعا  نانآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیاصو  تفالخ و  عوضوم  مالـسا ،  هب  دوخ  نادـنواشیوخ 

 ! دنتفرگ ءازهتسا  هب  ار  عوضوم  نیا  دندیدنخ و  ترضح 

 : دومرف نینچ  شیوخ  ناگتسب  عمج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دسیون  یم  دوخ  خیرات  رد  تنس  لها  خروم  نیرت  گرزب  زا  يربط 

؟  مکیف یتفیلخ  یّیصو و  یخأ و  نوکی  نأ  یلع  رمألا  اذه  یلع  ینرزاوی  مکّیأف 
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؟  دشاب امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  هدنیامن و  یصو و  ردارب و  ات  دنک  یم  کمک  تلاسر  هار  نیا  رد  ارم  امش  زا  یسک  هچ 

 ، دوبن رتشیب  لاس  ماگنه 13  نآ  رد  وا  نس  هک  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف ،  نایب  ار  نخس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هبترم  هس  زا  دعب 
 : تفگ تساخرب و  تسکش و  مه  رد  ار  توکس 

 . منک یم  يرای  هار  نیا  رد  ار  وت  نم  ادخ ،  ربمایپ  يا 

 : دومرف داهن و  مالسلا  هیلع  یلع  ندرگ  رب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس 

(1)  . هوعیطأو هل  اوعمساف  مکیف  یتفیلخ  یّیصو و  یخأ و  اذه  ّنإ 

 . دینک تعاطا  وا  زا  دیونشب و  ار  وا  نخس  سپ  امش ،  نیب  رد  تسا  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  یلع  انامه 

 . دنا هدرک  لقن  تنس  لها  نیخروم  نیثدحم و  زا  يرایسب  ار  قوف  ثیدح 

 . ص 24 ج 2 ،  ریثا ،  نبا  لماکلا ، 

 . ص 216 ج 2 ،  يربط ،  خیرات  - 1
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 . ص 390 يدادغب ،  نیدلاءالع  نزاخ ،  ریسفت 

 . ص 37 ج 3 ،  یجافخ ،  نیدلا  باهش  ءافشلا ،  حرش 

 . ص 263 ج 3 ،  هغالبلا ،  جهن  حرش  یلزتعم ،  دیدحلا  یبا  نبا 

 . ص 392 ج 6 ،  یطویس ،  نیدلا  لالج  عماوجلا ،  عمج 

 . ص 104 لکیه ،  نیسحدّمحم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هایح 

 . ص 91 ج 6 ،  يدنه ،  یقتم  لامعلازنک ، 

 . ص 306 ج 1 ،  یبلح ،  نیدلا  ناهرب  هیبلحلا ،  هریس 

 . یبلعث قاحساوبا  نایبلاو ،  فشکلا 

 ... ص 86 و یعفاش ،  یجنگ  بلاطلا ،  هیافک 

 . دوب مخریدغ  رد  دومرف  نایب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تفالخ  تیالو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یعضوم  نیرت  مهم  اما 

 : تسا تیمها  لباق  رایسب  تهج  ود  زا  مخریدغ  هعقاو 

(1)  . تسویپ عوقو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رمع  رخآ  لاس  رد   . 1

(2)  . دندوب دهاش  ار  میظع  هعقاو  نآ  رفن  رازه  دص  زا  شیب   . 2

ترضح نآ  روتسد  هب  هدناسر و  نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رظن  ریز  ار  ججح  کسانم  لامعا و  عادولا  هجح  رد  ناناملـسم 
نیمزرس هب  ناوراک  هک  یماگنه  دندش ؛  دوخ  نیمزرس  هنیدم و  نیمزرس  یهار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  لبق  هام  هس  زا  رتمک  - 1
 . ص 3 ج 3 ،  نالحد ،  ینیز  هریس  ص 512 ،  ج 1 ،  يریرقم ،  عامسالا ،  عاتما  - 2
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رارق باطخ  دروم  لیذ  هیآ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمآ و  دورف  مخریدغ  مان  هب  يا  هقطنم  رد  نیما  لیئربج  دیـسر ،  غبار »  » 
 : داد

 « َنیِِرفاَْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا َال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللاَو  ُهََتلاَسِر  َْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اَی  » 
(1).

 « ِدنزگ زا «  ار  وت  ادخ  و  يا .  هدناسرن  ار  شمایپ  ینکن  رگا  نک و  غالبا  هدـش ،  لزان  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ربمایپ ،  يا 
 . دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  يرآ ،  دراد .  یم  هاگن  مدرم 

مالسلا هیلع  یلع  یفرعم  زا  لبق  مخریدغ  رد  قوف  هیآ  هک  دنا  هدومن  حرطم  تنـس  لها  گرزب  ناثدحم  ناخروم و  نارـسفم و  زا  يرایـسب 
 : تسا هدش  لزان 

 : تفگ هک  دنک  یم  لقن  مقرا  نب  دیز  زا  هیالولا »  باتک «  رد  يافوتم 310 ق  يربط ،  ریرج  نب  دّمحم 

تمیقأف و تاحودلاب  رمأ  دیدش ،  ّرح  یحض و  تقو  یف  ناک  عادولا و  هجح  نم  هعوجر  یف  مخ  ریدغب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لزن  امل 
اَم ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اَی  ّیلا « :  لزنأ  یلاعت  هّللا  ّنا  لاق :  ّمث  هغلاب  بطخف  انعمتجاف  هعماج  هالصلا  يدان 

 . هیآ 67 هدئام ،  هروس  - 1
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 « . َْکَیلِإ َلِزنُأ 

 : دنا هدومن  ار  یفارتعا  نینچ  هک  تنس  لها  ياملع  زا  رگید  یخرب  اما 

. دنک یم  لقن  سابع  نبا  زا  یلامأ  باتک  رد  يافوتم 330 ق  یلاحملا ، هّللادبعوبا  ظفاح 

 . دنک یم  لقن  سابع  نبا  هب  دانتسا  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  رد  يافوتم 407 ق ،  یسراف ،  رکبوبا  ظفاح 

 . نایبلا فشکلا و  ریسفت  باتک  رد  يافوتم 427 ق  يروباشین ،  یبلعث  قاحساوبا 

 . هیالولا باتک  رد  يافوتم 477 ق  یناتسجس ،  دیعسوبا  ظفاح 

 . لیزنتلا دهاوش  رد  یناکسح  ظفاح 

 : دیوگ یم  ص 363  ج 3 ،  شریسفت ،  رد  يزار  رخف 

رتشیب یهاگآ  يارب  هالوم و (...  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  هدیب و  ذخأ  هیالا  هذه  تلزن  امل  مالـسلا و  هیلع  یلع  مامالا  لضف  یف  هیالا  تلزن 
 ( . ددرگ هعجارم  ج 1  ریدغلا ،  دنمشزرا  باتک  هب 

هریغ هزور و  زامن و  هزرابم و  دیحوت و  هرابرد  اعطق  دوش و  یم  صقان  تلاسر  نآ  كرت  اب  هک  دراد ،  نیگنس  یتیرومأم  زا  نخس  هیآ  نحل 
 . دوب هدش  نایب  لئاسم  نیا  ماکحا  ًالبق  اریز  دوبن ؛ 

لوسر رمع  رخآ  لاس  رد  هیآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  يرآ !  تلاسر ! ؟  ندوب  هجیتن  یب  ینعی  نآ  كرت  هک  دوب  هچ  نیگنـس  تیرومأـم  نیا  سپ 
. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  ینیشناج  تفالخ و  هلئسم  هب  طوبرم  دیرت  نودب  هدش ،  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هلئسم  نیا  زا  رت  میظع  رت و  تیمهارپ  يا  هلئسم  هچ 
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هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دیامن !  یفرعم  دوخ  زا  دعب  ماما  هفیلخ و  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رفن  رازه  دص  زا  شیب  ربارب  رد  تسا  فظوم 
ار دوخ  رت  عیرس  دنناوراک ،  بقع  رد  هک  نانآ  دنتـسیا و  زاب  دنتـسه  ناوراک  ولج  هک  یناسک  دومرف :  دومن و  رداص  ار  فقوت  روتـسد  هلآ 

 . دنناسرب هیقب  هب 

زامن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندرک و  تسرد  ینابیاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  دوب .  مرگ  تدش  هب  اوه  دوب و  رهظ  تقو 
هتخاس رتش  زاهج  زا  هک  دـنلب  يا  هطقن  يور  رب  دـندوب  هدز  هقلح  وا  فارطا  رد  تیعمج  هک  یلاح  رد  سپـس  دـناوخ و  تعامج  اـب  ار  رهظ 

 : دناوخ يا  هبطخ  اسر  دنلب و  يادص  اب  تفرگ و  رارق  دندوب 

 . مینک یم  لکوت  وا  رب  میراد و  نامیا  وا  هب  میبلط و  یم  يرای  وا  زا  تسادخ ،  صوصخم  انث  دمح و 

 ... میوگ کیبل  ار  قح  توعد  نم  تسا  کیدزن  مدرم !  يا  ناه  ... 

یمن ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  و  نم ،  تیب  لها  يرگید  ادخ و  باتک  یکی  مراذگ ،  یم  راگدای  هب  امش  نیب  رد  ار  رابنارگ  زیچ  ود  نم  ... 
 ... دوش یم  كاله  هک  دیزرون  یهاتوک  ود  ره  هب  لمع  رد  دیریگن و  یشیپ  نم  ترتع  نآرق و  رب  مدرم !  يا  ناه  دنوش ... 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  تفر و  الاب  نارتش  زاهج  زا  وا  دز و  ادص  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 
 . داتسیا هلآ 

 : دومرف نامدرم  رب  دنلب  يادن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟  تسیک نانآ  دوخ  زا  نانمؤم  رب  رتراوازس  مدرم !  يا 
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. دنرتراوازس ناشدوخ  زا  نانمؤم ،  رب  ادخ  ربمایپ  ادخ و  دنداد :  خساپ  یگمه 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

 . هالوم ٌّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم 

 . تسوا تسرپرس  دراد و  تیالو  وا  رب  مه  یلع  متسه ،  وا  تسرپرس  مراد و  تیالو  وا  رب  نم  یسک  ره  مدرم !  يا 

 : دومرف اعد  سپس 

 ... رادب نمشد  دنراد  نمشد  ار  وا  هک  یناسک  رادب و  تسود  دنراد  تسود  ار  یلع  هک  یناسک  ادنوادخ ! 

 : دومرف سپس  و 

 . دنناسرب نابیاغ  هب  ار  ربخ  نیا  نارضاح 

اولـضت نل  هب  متکـسمت  نا  هلذخ ،  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصناو  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ،  ٌّیلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم 
 . ادبأ يدعب 

تنس لها  بتک  اه  هد  تسا ؛  دوجوم  هدرتسگ  رایسب  تروص  هب  تنـس  لها  مهم  عبانم  رد  تسا  روهـشم  ریدغ  ثیدح  هب  هک  قوف  ثیدح 
 ، قوف ثیدح  هک  دنا  هدومن  لقن  یباحص  دص  زا  شیب  زا  ار  قوف  ثیدح 
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(1)  . تسا رتاوت  دح  قوف 

نآ اب  دـنتفگ و  نیرفآ  وا  رب  همه  داتفا و  مدرم  نیب  رد  يداـش  هلهله و  دـمآ ،  نییاـپ  نارتش  زاـهج  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هاـگنآ 
 . دوب اپرب  يداش  نشج و  ناکم  نآ  رد  زور  هس  دندرک و  تعیب  ترضح 

 . دنتفگ نیرفآ  يو  هب  دندرک و  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  زین  رمع  رکبوبا و  تنس  لها  ناوارف  عبانم  قبط 

 : دنتفگ مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  نانآ 

 . هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تیسمأ  تحبصأ و  بلاط ،  یبا  نبای  کل  ٍّخب  ٍّخب 

(2)  . يدش نمؤم  درم  نز و  ره  يالوم  هک  یلاح  رد  يدرک  رصع  حبص و  بلاط ،  یبا  دنزرف  يا  داب  وت  رب  تنسحا  نیرفآ و 

 : دروآ مایپ  دنوادخ  فرط  زا  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لیئربج  ماگنه  نامه  رد 

(3)  « ًانیِد َمَالْسِءْالا  ْمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  » 

 . ددرگ هعجارم  ج 1  ریدغلا ،  گنسنارگ  باتک  هب  - 1
 . تسا هدرک  لقن  تنس  لها  باتک  تصش  زا  ار  کیربت  نیا  ج 1  ریدغلا ،  رد  ینیما  همالع  - 2

 . هیآ 3 هدئام ،  هروس  - 3

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیالو  مالعا  مخریدغ و  . 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 413زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


342 ص :

 . دشاب امش  نید  مالسا  هک  مدش  یضار  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  مدرک و  لماک  ار  ناتنید  زورما 

یلص ربمایپ  رب  مخریدغ  رد  هفیلخ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  باصتنا  زا  دعب  قوف  هیآ  هک  دنا  هدومن  حرطم  تنس  لها  ياملع  زا  يرایـسب 
 : دش لزان  هلآ  هیلع و  هللا 

یلع عبـضب  ذخأف  هیلا  مخریدـغ  یف  سانلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  اعد  يردـخ ،  دیعـس  یبأ  نع  رکاسع  نبا  یناهفـصالا و  میعنوبا  لاق 
ُتْمَْمتَأَو ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هیـالا «  تلزن  یتح  اوقرفتی  مل  مث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  طـبا  ضاـیب  نأـب  یتـح  مالـسلا  هیلع 

 « . ًانیِد َمَالْسِءْالا  ْمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لاقف 

 . يدعب نم  یلعل  هیالوب  یتلاسرب و  برلا  یضر  همعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا !  هّللا  ربکا !  هّللا 

 . ص 166 ح 4969 ،  ج 5 ،  یناربط ،  ریبکلا  مجعملا 

 . ص 103 ج 9 ،  یمثیه ،  دئاوزلا ،  عمجم 

 . ص 103 ج 9 ،  يروباشین ،  مکاح  كردتسملا 

 . ص 190 یمزراوخ ،  بقانم 

 . ص 259 ج 2 ،  یطویس ،  روثنملاردلا ، 
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 . ص 55 ج 6 ،  یسولآ ،  یناعملا ،  حور 

 . رگید ددعتم  عبانم  ص 529 و  ج 3 ،  يزار ،  رخف  ریبک ،  ریسفت 

 : دنیوگ یم  دنتفگ و  دنداد و  رییغت  ار  نآ  ياوتحم   (1)  ، درک راکنا  ناوت  یمن  ار  ریدغ  ثیدح  نوچ  هک  دنا  هدید  تنس  لها 

هرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکلب  دوبن ؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و  زا  تبحـص  ًالـصا  میظع ،  عاـمتجا  نآ  رد 
(2)  ! تسوا تسود  زین  یلع  متسه  وا  تسود  نم  یسک  ره  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع 

 : ام باوج  اما 

یمن رییغت  زگره  نارکنم  راکنا  اب  تقیقح  هک  دننادب  دنهد و  یم  بیرف  ار  دوخ  نآ ،  نالئاق  تسا و  دودرم  نخـس  نیا  يددـعتم  لیالد  هب 
 . دوش یمن  وحم  دبای و 

! ؟  دوب مالسلا  هیلع  یلع  نتشاد  تسود  رطاخ  هب  طقف  هعقاو ،  نآ  نوماریپ  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  ود  لوزن  ایآ 

! ؟  دوب صقان  شتلاسر  دومن ،  یمن  غالبا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  ایآ 

رفن نارازه  دیدش  يامرگ  نازوس و  نابایب  نآ  رد  دیوگ  یمن  نخس  سوه  اوه و  يور  زا  نآرق  هتفگ  هب  هک  يربمایپ  تسا  لوقعم  ایآ 

 . دنا هدرب  لاؤس  ریز  ار  دوخ  بتک  دننک  راکنا  ار  نآ  رگا  تسا و  هدمآ  نانآ  باتک  اهدص  رد  اریز  - 1
 . یتسرپرس تیالو و  هن  دننک  یم  یتسود  رب  لمح  ار  یلوم  هملک  تنس  لها  - 2
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یمن مدرم  دوب و  يا  هزات  زیچ  نیا  ایآ  تسوا ! ؟  تسود  مه  یلع  متسه ،  وا  تسود  نم  هک  یسک  دیوگب :  هکنیا  يارب  اهنت  دنک  لطعم  ار 
! ؟  دوش نایب  تافیرشت  نآ  اب  دوب  مزال  دنتسناد و 

یلع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  همه  هدمآ  هدـئام  هروس  هیآ 3  رد  هک  نارفاک  ندـش  سویأم  نید و  لامکا  ایآ 
؟  درک یفرعم  یتسود  هب  ار  مالسلا  هیلع 

نک و غـالبا  لوسر !  يا  دوـمرف :  يو  هب  دـنوادخ  هک  تشاد  هرهلد  مالـسلا  هیلع  یلع  یتـسود  مـالعا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـیآ 
! ؟  دنک یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ 

لـصفالب تفالخ  رب  ریدغ  ثیدح  اب  يددعتم  دراوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترـضح 
نایرج نیا  دومن و  یم  عافد  دوخ  تماما  زا  ریدغ  ثیدح  هب  دانتـسا  اب  دید  یم  بسانم  ار  تیعقوم  تقو  ره  تسا و  هدومن  لالدتـسا  دوخ 

(1)  . تسا هدمآ  تنس  لها  عبانم  زا  يددعتم  بتک  رد 

 : لاؤس

؟  دزن هناحلسم  مایق  هب  تسد  دوخ  قح  يافیا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ 

 : باوج

یلع ترضح  رگا  نیاربانب  دندش ،  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یماح  دنتفرن و  تفالخ  هاگتـسد  راب  ریز  رامـش  تشگنا  رفن  دنچ  طقف  ًالوا : 
دنچ نآ  اب  مالسلا  هیلع 

 . ددرگ هعجارم  ص 153 171  ج 1 ،  ریدغلا ،  دنمشزرا  باتک  هب  - 1
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یم رطخ  هب  شتیب  لها  نارای و  نآ  دوخ و  ناج  تساخ ،  یمرب  هلباقم  هب  تفـالخ  هاگتـسد  اـب  دوب )  رفن  هد  زا  رتمک  ناـنآ  دادـعت  هک  رفن (
 . تشادن زین  يا  هجیتن  مایق  داتفا و 

هیلع یلع  ماما  رگا  نیارباـنب  دومن ؛  یم  دـیدهت  تدـش  هب  ار  مالـسا  لـصا  مور  يروطارپما  هژیو  هب  یگرزب  تارطخ  ناـمز ،  نآ  رد  اـیناث : 
يروطارپما يارب  تصرف  نیرتهب  درک ،  یم  داجیا  نیملـسم  یلخاد  ههبج  رد  يزیرنوخ  گنج و  دز و  یم  هناحلـسم  ماـیق  هب  تسد  مالـسلا 

هب مالـسا  يانب  لصا  ندرک  نک  هشیر  يارب  نانآ  کش  یب  تشگ و  یم  اـیهم  دـید  یم  یگرزب  رطخ  دوخ  يارب  ار  مالـسا  هک  مور  گرزب 
 . دندش یم  رو  هلمح  هنیدم 

رد راخ  هک  یلاح  رد   (1)  « هیقشقش هبطخ «  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هتفگ  ربانب  دندومن و  ربص  ادخ  ياضر  يارب  نانمؤمریما  نیاربانب 
 ! دنرب یم  تراغ  هب  ار  شثاریم  هنوگچ  هک  دندید  یم  دوخ  مشچ  اب  دنتشاد و  ولگ  رد  ناوختسا  مشچ و 

 : لاؤس

؟  دندومن عامجا  رکبوبا  تفالخ  رب  تما  ایآ 

 : باوج

ار رکبوبا  یناهنپ  تروص  هب  هکنآ  زا  دعب  نانآ  دوب و  هباحص  زا  یخرب  فرط  زا  يا  هدز  باتـش  راک  هکلب  تفرگن ؛  تروص  یعامجا  چیه 
رکبوبا اب  تعیب  هب  ار  مدرم  رابجا  روز و  اب  دندومن ،  نیعم  هفیلخ  ناونع  هب 

 . هغالبلا جهن  هبطخ 3  - 1
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دنتفریذپ و ار  تعیب  ناشناج  سرت  زا  رگید  يرایسب  دندرک  تعیب  رکبوبا  اب  ماقم  لام و  هب  ندیـسر  عمط  هب  هباحـص  زا  یخرب  دندناوخارف . 
یعامجا چیه  نیاربانب  دنتفریذپن .  ار  رکبوبا  اب  تعیب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  سدـقم  دوجو  نآ  سأر  رد  مشاه  ینب  اما  دـندرک ؛  توکس 

هتشک دش و  رداص  ناشدادترا  مکح  تفالخ  هاگتسد  طسوت  ندرکن ،  تعیب  رطاخ  هب  مه  یخرب  مییوگب  مه  ار  نیا  هتبلا  تفرگن .  تروص 
 . دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  ود  ره  هک  هریون  نب  کلام  هدابع و  نب  دعس  دننام  دندش ؛ 

 . ص 14 ج 5 ،  هبر ،  دبع  نبا  دیرفلا ،  دقعلا 

 . ص 558 ج 1 ،  يرذالب ،  فارشالا ،  باسنأ 

 . ص 274 ج 16 ،  قشمد ،  خیرات 

 ... ص 24 و ج 2 ،  یبهذ ،  خیرات 

*

 : دیوگ یم  رکبوبا  باختنا  هوحن  هرابرد  باطخ  نب  رمع  هک  هدمآ  تنس  لها  ددعتم  عبانم  رد 

 . هولتقاف اهیلا  داع  نمف  اهّرش ؛  نیملسملا  هّللا  یقو  هیلهاجلا ،  تاتلف  نم  هتلف  رکب  یبأل  سانلا  هعیب  تناک 

هیضق نیا  رش  زا  ار  ناناملسم  دنوادخ  هک  تسا  دیما  دوب ،  تیلهاج  هشیر  یب  انبم و  یب  هیضق  کی  رکبوبا  اب  مدرم  تعیب 
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(1)  . دیشکب ار  وا  امتح  دنک  راتفر  هنوگنیا  دعب  هب  نیا  زا  سکره  دنک و  ظفح 

 . ص 208 ج 8 ،  انزلا ، نم  یلبحلا  مجر  باب  دودحلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 

 . ص 442 ج 5 ،  هبیش ،  یبا  نبا  فّنصم ، 

 . ص 55 ص 55 و ج 6 ،  ج 1 ،  لبنح ،  دمحا  دنسم 

 . ص 210 ج 2 ،  يربط ،  خیرات 

 . ص 226 ج 4 ،  ماشه ،  نبا  هیوبنلا ،  هریس 

 . ص 15 ج 5 ،  يرذالب ،  فارشالا ،  باسنأ 

 . ص 246 ج 5 ،  ریثک ،  نبا  خیرات 

 . ص 67 یطویس ،  ءافلخلا ،  خیرات 

 . رگید ددعتم  عبانم  ص 5 و  رجح ،  نبا  هقرحملا ،  قعاوص 

 : ددرگ یم  حرطم  اجنیا  یمهم  هداعلا  قوف  لاؤس 

! ؟  دیوگ یم  ار  نخس  نیا  نونکا  ارچ  دوب ،  تفالخ  هب  رکبوبا  ندیسر  تهج  لماع  نیرتهب  دوخ  هک  رمع 

 ! ددرگ مولعم  نایرج  ات  دییامرفب  هجوت  یخیرات  هعقاو  نیا  هب  ادتبا 

سیونب ارم  تیصو  هک  داد  نامرف  يو  هب  دیبلط و  ار  نامثع  تفر  یم  شوه  زا  یهاگ  هک  يرامیب  رتسب  رد  رکبوبا  ناخروم ،  همه  قافتا  هب 
 : درک نتشون  هب  عورش  نامثع  و 

 . ص 208 ج 8 ،  انزلا ،  نم  یلبحلا  مجر  باب  دودحلا ،  باتک  يراخب  حیحص  - 1
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میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

رمع نم  دمآ ]  شوه  هب  سپس  تفر و  شوه  زا  يا  هظحل  رکبوبا  اجنیا  رد  دعب [  اما  ناناملسم ؛  هب  تسا  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  تیصو  نیا 
ار هتـشون  هاگنآ  ما .  هدرکن  يراذگورف  امـش  یهاوخریخ  زا  هار  نیا  رد  ما و  هدـیزگرب  امـش  رب  تفالخ  دوخ و  ینیـشناج  هب  ار  باطخ  نب 

 . درک ءاضما 

 . ص 667 ج 1 ،  هّبش ،  نبا  هنیدم ،  خیرات 

 . ص 2138 ص 1238 و ج 1 ،  ج 3 ،  يربط ،  خیرات 

 . ص 292 ج 2 ،  ریثا ،  نبا  لماک ، 

 . ص 400 ج 4 ،  دعس ،  نبا  تاقبط ، 

 . ص 82 یطویس ،  ءافلخلا ،  خیرات 

 . ص 24 ج 1 ،  يرونید ،  هبیتق  نبا  هسایسلاو ،  همامالا 

 . 165  ، 16 ص 3 ،  ج 1 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش 

 . رگید ددعتم  عبانم  ص 388 و  ج 1 ،  یبهذ ،  خیرات 

 : دیونشب ار  باوج  نونکا 

 ، تسناد یم  عورـشم  تفالخ  يارب  ار  اروش  يأر  يو  رگا  دیـسر و  تفالخ  هب  رکبوبا  باصتنا  اب  هکلب  دـشن ؛  باـختنا  مدرم  يأر  اـب  رمع 
 . درب یم  لاؤس  ریز  دوب  یباصتنا  هک  ار  دوخ  تفالخ 

ار رکبوبا  تفالخ  مه  ات  دومن  نایب  رارطضا  باب  زا  هنالوجع و  يراک  ار  رکبوبا  باختنا  دوخ ،  تموکح  نداد  هولج  عورشم  يارب  وا  سپ 
در
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 ! ! دهدب یعرش  هبنج  دوخ  تفالخ  هب  مه  دنکن و 

 ! ! تسا نآ  ندوب  یباصتنا  تفالخ ،  هلئسم  اب  هطبار  رد  رمع  رظن  هک  دننادب  رمع  فارتعا  نیا  هب  هجوت  اب  تنس  لها 

 : لاؤس

تمصع و نادناخ  هب  تفالخ  هاگتـسد  ملظ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماقم  بصغ  هرابرد  یخیرات  تادنتـسم  مامت  نتفرگ  هدیدان  اب  تنـس  لها 
: دنیوگ یم  مالسلا  مهیلع  تراهط 

یم یناـشفناج  مالـسا  يارب  اـه  گـنج  رد  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  عیطم  هشیمه  هک  یناراـی  نآ  تسا  نکمم  هنوـگچ 
نیاربانب دننک (! ؟  ملظ  وا  نادناخ  هب  دنریگب و  هدیدان  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  دروم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیـصو  دندرک ، 

 ( . یملظ هن  هدوب و  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هب  یتیصو  هن 

 : باوج

هدش نایب  هدرتسگ  تروص  هب  تنس  لها  مهم  عبانم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  هب  هلمح  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  ماقم  بصغ   . 1
 . تفرگ هدیدان  ار  اهنآ  ناوت  یمن  نیاربانب  تسا ؛ 

نادیم زا  رارف  دننام  دـندومن ؛  ینامرفان  یچیپرـس و  ترـضح  نآ  زا  باحـصا  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  رد   . 2
یلص ادخ  لوسر  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  نانمشد و  میظع  لیخ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نتخاس  اهر  نینح و  دحا و  گنج 

 . دنتخیرگ یم  دندرک و  یمن  یهجوت  نانآ  اما  دناوخ ؛  یمارف  دنلب  يادص  اب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا 
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ُهَّللاَو ْمَُکباَصَأ  اَم  َالَو  ْمُکَتاَف  اَم  یَلَع  اُونَزْحَت  َْالیَِکل  ٍّمَِغب  امَغ  ْمَُکباـَثَأَف  ْمُکاَرْخُأ  ِیف  ْمُکوُعْدَـی  ُلوُسَّرلاَو  ٍدَـحَأ  یَلَع  َنوُْولَت  َـالَو  َنوُدِعُْـصت  ْذِإ  » 
(1)  « َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ 

ناترـس تشپ  زا  ار  امـش  ربمایپ ،  دیدرک و  یمن  هجوت  سک  چیه  هب  دیتفر و  یم  الاب  هوک »  زا  زیرگ «  لاح  رد  هک  ار  یماگنه  دینک »  دای  » 
يارب دیا و  هداد  فک  زا  هچنآ  رب  ماجنارـس  ات  دوزفا ، »  ناتمغ «  رب  یمغ  یطابـضنا »  یب  نیا  يازـس «  هب  دنوادخ »  سپ «  دـناوخ .  یم  ارف 

 . تسا هاگآ  دینک  یم  هچنآ  زا  دنوادخ  و  دیوشن ،  نیگهودنا  تسا  هدیسر  امش  هب  هچنآ 

ُْمْتیَّلَو َُّمث  ْتَبُحَر  اَِمب  ُضْرَءْالا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاَضَو  اًْئیَـش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَیَو  ٍهَرِیثَک  َنِطاَوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََقل  » 
(2)  « َنیِِرفاَْکلا ُءاَزَج  َِکلَذَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبَّذَعَو  اَهْوَرَت  َْمل  اًدُونُج  َلَْزنَأَو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَعَو  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث  َنیِِربْدُم * 

 ، تسا هدرک  يرای  يرایسب  عضاوم  رد  ار  امش  دنوادخ  اعطق 

 . هیآ 153 نارمع ،  لآ  هروس  - 1
 . هیآ 25 و 26 هبوت ،  هروس  - 2
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و درکن ،  رطخ »  عفد «  امـش  زا  هجو  چـیه  هب  یلو  دوب ،  هدروآ  تفگـش  هب  ار  امـش  ناـتدایز  ِرامـش  هک  ماـگنه  نآ  نیَنُح  زور  رد  زین »  و « 
ار دوخ  شمارآ  ادخ  هاگ  نآ  دیتشگرب .  دیدوب  هدرک  نمشد »  هب  تشپ «  هک  یلاح  رد  سپس  دیدرگ ،  گنت  امـش  رب  یخارف  همه  اب  نیمز 

درک باذع  دندیزرو  رفک  هک  ار  یناسک  و  دیدید ،  یمن  ار  اهنآ  هک  داتسرف  ورف  ینایهاپس  و  دروآ ،  دورف  نانمؤم  رب  دوخ و  هداتـسرف ء  رب 
 . دوب نیمه  نارفاک  يازس  و  ، 

هب بدا  هئاسا  اب  هباحص  زا  یهورگ  درک ،  ملق  ذغاک و  بلط  دوب و  يرامیب  رتسب  رد  يو  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رمع  رخاوا  رد   . 3
(1)  . تسا یفاک  ادخ  باتک  ار  ام  دنتفگ :  دندرک و  ییوگ  نایذه  هب  مهتم  ار  يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  كرابم  رضحم 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  دشاب ،  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحـص  هک  تنـس  لها  یثیدح  باتک  نیرت  مهم  نیرتربتعم و  رد   . 4
 : دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  هلآ  هیلع و 

نم سپ  منهج !  يوس  هب  ادخ  هب  دوش :  یم  هتفگ  دیرب ؟  یم  اجک  ار  اهنآ  میوگ :  یم  نم  دـنرب ،  یم  لامـش  يوس  هب  ار  امـش  تمایق  زور 
يا هظحل  زا  دنتشاذگ ،  اه  تعدب  هچ  تتافو  زا  سپ  هک  یناد  یمن  وت  دوش :  یم  هتفگ  دننم !  باحصا  نانیا  اهلاراب !  میوگ :  یم 

) هباحـص زا  یهورگ  میتفگ :  قوف  بلطم  رد  دندرک  دـییأت  ار  رمع  نخـس  هباحـص  زا  یخرب  نوچ  اما  دوب ؛  باطخ  نب  رمع  نخـس  نیا  - 1
 ( . دیدرگ رکذ  ًالبق  هعقاو  نیا  دانسا 
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سپ هک  یـسک  یهلا !  تمحر  زا  داب  رود  داب ،  رود  میوگ :  یم  نم  سپ  دنتـشگزاب .  تیلهاج  هب  دترم و  نانچمه  يدش  ادـج  اهنآ  زا  هک 
(1)  . هلگ زا  هدش  ادج  رتش  دنچ  هزادنا  هب  زج  دنبای  ییاهر  نانآ  زا  منیب  یمن  درک و  فیرحت  لیدبت و  نم  زا 

یسوم بایغ  رد  لیئارسا  ینب  تفرگ و  هلصاف  نانآ  زا  زور  هنابش  لهچ  یسوم  تسا :  یبوخ  هاوگ  زین  مالسلا  هیلع  یسوم  موق  ناتـساد   . 5
توعد دیحوت  هب  ار  نانآ  لاس  لهچ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـندش ؛  تسرپ  هلاسوگ  دنتـشگرب و  نید  زا  مالـسلا  هیلع 

 ! دندش دترم  یسوم  هزور  دنچ  بایغ  رد  موق  نآ  اما  دوب  هدنایامن  نانآ  هب  ار  گرزب  تازجعم  ماسقا  دوب و  هدومن 

افلخ نامز  رد  ثیدح  نتشون  عنم  . 3

زیگنا فسا  هثداح  تسویپ ،  عوقو  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هک  یقیمع  ياـه  فارحنا  لاـبند  هب 
لقن و زا  يریگولج  زا  تسا  ترابع  نآ  درک و  یم  ینیگنـس  مالـسا  ناهج  رب  اـه  تدـم  نآ  راـبنایز  موش و  راـثآ  هک  داد  خر  زین  يرگید 

 . ثیدح نیودت  نتشون و 

گنهرف عبنم  نیرت  گرزب  ینامـسآ  باتک  زا  سپ  دراد و  رارق  دـیجم  نآرق  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ  ثیدـح و  هکنآ  اـب 
ثیدـح نیودـت  لقن و  اب  تفلاخم  هب  مود  لوا و  هفیلخ  دنـشاب ،  یمن  کیکفت  لـباق  مه  زا  ود  نیا  ًـالوصا  و  دور ،  یم  رامـش  هب  یمالـسا 

ناناملسم تیلاعف  هنوگره  زا  یسایس  ياه  هزیگنا  اب  عقاو  رد  و  ساسا ،  یب  چوپ و  ياه  هناهب  هب  دنتساخرب و 

 . ص 66 ج 7 ،  ملسم ،  حیحص  ص 209 ؛  ج 7 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
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 . دندومن يریگولج  تدش  هب  ثیدح  تباتک  لقن و  هنیمز  رد 

ادخ باتک  دییوگب :  دیسرپ ،  يا  هلئسم  هرابرد  امش  زا  یـسک  رگا  دینکن و  لقن  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ :  رکبوبا 
(1)  . دیرامشب مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  شلالح  تسا ،  امش  ام و  نایم  رد 

سکره تشون :  یمالـسا  قطاـنم  ماـمت  هب  يا  همانـشخب  یط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثیداـحا  نتـشون  زا  يریگولج  يارب  مود  هفیلخ 
(2)  . دربب نیب  زا  دیاب  هتشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح 

تدـش هب  دومن  یم  یثیدـح  لقن  هب  مادـقا  هک  ار  سکره  هکلب  دـنک ؛  یمن  افتکا  دـیکأت  شرافـس و  هب  اهنت  هراـب  نیا  رد  باـطخ  نب  رمع 
نیا تفگ :  دندوب  مالسا  ردص  گرزب  ياه  تیصخش  زا  هس  ره  هک  رذوبا  ءادردوبا و  دوعسم و  نبا  هب  يزور  هکنانچ  درک ،  یم  تازاجم 
یم رـس  هب  نادـنز  رد  رمع  گرم  ماگنه  ات  نت  هس  نیا  درک ،  ینادـنز  ار  اهنآ  هاگنآ  و  دـینک ؟  یم  لقن  ربماـیپ  زا  هک  تسیچ  اـه  ثیدـح 

(3)  . دندرب

 . دنشاب هتشادن  ار  ثیدح  تباتک  لقن و  تأرج  زین  ناناملسم  ریاس  هک  دش  ثعاب  اه  يریگتخس  اهرفیک و  هنوگنیا 

اه تدم  یمالسا  گنهرف  گرزب  عبنم  نیا  زا  ناناملسم  دنامب و  ثیدح  ناظفاح  هنیس  رد  يوبن  ثیداحا  هک  دش  ثعاب  اه  تیدودحم  نیا 
 . دندرگ مورحم 

تصرف نیا  زا  زادرپ ،  غورد  رودزم و  يا  هدع  هکنآ  رتدب  همه  زا 

 . ص 3 ج 1 ،  یبهذ ،  نیدلا  سمش  ظافحلا ،  هرکذت  - 1
 . ص 44 هّیروبا ،  دومحم  هیدمحملا ،  هنسلا  یلع  ءاوضا  - 2

 . ص 7 ج 1 ،  یبهذ ،  ظافحلا ،  هرکذت  ص 110 ،  ج 1 ،  يروباشین ،  مکاح  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسم  - 3
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كردم یتقو  اریز  دندرک ؛  لعج  ثیدح  تروص  هب  تقو  نارادـمامز  اه و  تموکح  عفن  هب  ار  ساسا  یب  غورد و  بلاطم  هدومن  هدافتـسا 
هن دوب ،  راک  رد  یباتک  هن  نوچ  دیامن ،  ییاعدا  هنوگ  همه  تسناوت  یم  سک  همه  اعبط  دـیدرگ ،  دارفا  زا  ندینـش  اه و  هظفاح  هب  رـصحنم 

ثدـحم ار  دوخ  عورـشمان ،  يرادرب  هرهب  يارب  هدـمآ  دوجو  هب  هریرهوبا  اـه  هد  یطیارـش ،  نینچ  رد  هک  تسادـیپ  یباـسح !  هن  يرتـفد و 
زیزعلادبع نب  رمع  تفای و  همادا  زیزعلادبع  نب  رمع  تفالخ  نامز  ات  ینعی  يرجه ،  لوا  نرق  رخاوا  ات  تیعـضو  نیا  دـندز !  یم  اج  یعقاو 

 . درک قیوشت  ثیدح  نیودت  لقن و  هب  ار  مدرم  تشادرب و  نایم  زا  ار  موش  تعدب  نیا  هناعاجش  مادقا  کی  اب 

نینچ يزوـجم  هچ  هب  مود  هفیلخ  دوـب و  هج  ثیدـح  طبـض  لـقن و  تیعوـنمم  تلع  هک  تسا  نـیا  نآ  دـیآ و  یم  شیپ  یلاؤـس  اـجنیا  رد 
؟  درک رداص  ار  يا  همانشخب 

دننک یم  اعدا  هدیشارت و  يا  هفسلف  دوخ  شیپ  زا  هفیلخ  مادقا  يارب  هداتفا ،  اپ  تسد و  هب  تفالخ  هاگتسد  نارادفرط  لاؤس ،  نیا  خساپ  رد 
دوشن هتخیمآ  دیجم  نآرق  تایآ  اب  ثیداحا ،  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  لقن  زا  يریگولج  تلع  تفگ :  رکبوبا  هک 

(1) ! !

تفگ یگدنز  دوردب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  يزور  اریز  درادـن ؛  خـساپ  هب  جایتحا  هک  تسا  ساسا  یب  يردـق  هب  رذـع  نیا 
ار نآرق  مامت  دوخ  يوق  ياه  هظفاح  اب  نآرق  ناـیراق  یحو و  ناگدنـسیون  دوب و  هدـش  نیعم  طوبـضم و  نآرق  ياـه  هروس  تاـیآ و  ماـمت 

تسناوت یمن  يدحا  هک  دوب  هدش  صخشم  نیعم و  نانچ  نآرق  ياه  هروس  تایآ و  دندوب و  هدرک  ظفح 

 . ص 43 هّیروبا ،  هیدمحملا ،  هنسلا  یلع  ءاوضا  - 1
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! ؟  تخاس یم  دراو  نآرق  رب  يا  همطل  ثیداحا  نتشون  عضو ،  نیا  اب  ایآ  دنک .  هفاضا  نآ  رب  ار  یفرح  ای  درادرب  نآرق  زا  ار  یفرح 

مالک و چـیه  هک  تسا  يروط  يدـنب  هلمج  بیترت و  تیباذـج و  تمالـس ،  یناور و  تغالب ،  تحاـصف ،  رظن  زا  دـیجم  نآرق  هوـالع ،  هب 
 . تسین نآرق  اب  هابتشا  لباق  دسرب ،  هجرد  نیرت  یلاع  هب  تحاصف  رظن  زا  هچرگ  یمالک ،  چیه  درادن و  تهابش  نآ  هب  يا  هتشون 

نآ هک  ار  یگرزب  زایتما  نآ ،  وترپ  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  روظنم  هتشاد و  یسایس  هزیگنا  همانشخب  نیا  رودص  هک  دهد  یم  تداهـش  نئارق 
دیق رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اریز  دنربب ؛  نیب  زا  دوب  هدش  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  بیصن  اهزور 

فلتخم باوبا  رد  ترضح  نآ  زا  هک  ار  یقیاقح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  اهنآ  رد  هک  دومن  فیلأت  ییاه  باتک  دوب ،  تایح 
(1)  . دوب هدروآ  درگ  دوب ،  هتخومآ 

مالـسلا و هیلع  ناـنمؤمریما  نأـش  ماـقم و  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانخـس  هک  تساوـخ  یمن  تفـالخ  هاگتـسد  نینچمه 
تمظع هجوـتم  مدرم  هـک  هاــگنآ  اریز   (2) ؛  دوـش وـگتفگ  ثـحب و  مدرم  نـیب  رد  مالـسلا  مـهیلع  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  تیناـقح 

اذل دنتـسناد ؛  یمن  عورـشم  ار  ءافلخ  تموکح  رگید  دندش ،  یم  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
 . دومن ار  یمادقا  نینچ  تفالخ  هاگتسد 

 . دعب هب  ص 322  ییاوشیپ ،  يدهم  نایاوشیپ ،  هریس  - 1
يزیچ مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  دندوب  هدـش  ناملـسم  هزات  دـندوب و  نوگانوگ  کلامم  ماوقا و  زا  هک  مدرم  زا  يرایـسب  اصوصخ  - 2

 . دنتسناد یمن 
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تیباهو دیاقع  ّدر  . 4

هراشا

هژیو هب  نیملـسم ،  زا  يرایـسب  میرک ،  نآرق  نید و  زا  ناشحیحـص  ریغ  ياه  تشادرب  اب  دنشاب (1)  یم  تنـس  لها  هب  بستنم  هک  تیباهو 
 ! دنناد یم  دترم  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیش 

 : مینک یم  حرطم  نآ  در  تیباهو و  دیاقع  اب  هطبار  رد  ار  يرصتخم  ثحب  اجنیا  رد 

تعافش هلئسم   1

 ! دنناد یم  رافک  ار  دشاب  هتشاد  ار  يا  هدیقع  نینچ  هک  یناسک  دننک و  یم  در  ار  تعافش  هلئسم  نویباهو 

 : باوج

: هلمج زا  تسا ، هدومن  حیرصت  تعافش  هلئسم  هب  يددعتم  تایاور  تایآ و 

(2)  « . َنوُقِفْشُم ِِهتَیْشَخ  ْنِم  ْمُهَو  یَضَتْرا  ْنَِمل  َّالِإ  َنوُعَفْشَی  َالَو  ْمُهَْفلَخ  اَمَو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  ُمَْلعَی  » 

میب زا  دوخ  دننک و  یمن  تعافش  دهد ،  تیاضر  ادخ »  هک «  یسک  يارب  زج  و  دناد ،  یم  تسا  ناشرس  تشپ  هچنآ  نانآ و  يورارف  هچنآ 
 . دنناساره وا 

 . دنرادن ار  نویباهو  دیاقع  تنس  لها  زا  يرایسب  هتبلا  - 1
 . هیآ 28 ءایبنا ،  هروس  - 2
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ُهَّللا ْمُِکلَذ  ِِهنْذِإ  ِدَْعب  ْنِم  َّالِإ  ٍعیِفَش  ْنِم  اَم  َْرمَءْالا  ُرِّبَُدی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِهَّتِـس  ِیف  َضْرَءْالاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ْمُکَّبَر  َّنِإ  » 
(1)  « . َنوُرَّکَذَت َالَفَأ  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَر 

ریبدت ار  شنیرفآ »  راک «  تفای .  الیتسا  شرع  رب  سپس  دیرفآ .  ماگنه  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  ییادخ  نآ  امـش  راگدرورپ 
؟  دیریگ یمن  دنپ  ایآ  دیتسرپب .  ار  وا  سپ  امش ،  راگدرورپ  ادخ ،  تسا  نیا  تسین .  وا  نذا  زا  سپ  زج  يرگتعافش  دنک .  یم 

(2)  « . ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُهَو  َّقَْحلا  اُولاَق  ْمُکُّبَر  َلاَق  اَذاَم  اُولاَق  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  َعُِّزف  اَذِإ  یَّتَح  َُهل  َنِذَأ  ْنَِمل  َّالِإ  ُهَْدنِع  ُهَعاَفَّشلا  ُعَفنَت  َالَو  » 

 ، دوش فرطرب  ناشیاهلد  زا  ساره  نوچ  ات  دـهد .  هزاجا  يو  هب  هک  سک  نآ  يارب  رگم  دـشخب ،  یمن  دوس  وا  هاگـشیپ  رد  يرگتعافـش  و 
 . گرزب هبترمدنلب و  تسومه  تقیقح و  دنیوگ :  یم  دومرف ؟  هچ  ناتراگدرورپ  دنیوگ :  یم 

َیِضَرَو ُناَمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  َّالِإ  ُهَعاَفَّشلا  ُعَفنَت  ٍِذئَمْوَی َال  » 

 . هیآ 3 سنوی ،  هروس  - 1
 . هیآ 23 أبس ،  هروس  - 2
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(1)  « . ًالْوَق َُهل 

 . دیآ دنسپ  ار  وا  شنخس  دهد و  هزاجا  نامحر  يادخ »  هک «  ار  یسک  رگم  دشخبن ،  دوس  یسک »  هب  تعافش «  زور ،  نآ  رد 

(2)  « . ًادْهَع ِناَمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ْنَم  َّالِإ  َهَعاَفَّشلا  َنوُِکلْمَی  َال  » 

 . تسا هتفرگ  ینامیپ  نامحر  يادخ »  بناج «  زا  هک  سک  نآ  زج  دنرادن ،  ار  تعافش  رایتخا  نانآ »  » 

(3)  « . یَضْرَیَو ُءاَشَی  ْنَِمل  ُهَّللا  َنَذْأَی  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  َّالِإ  ًاْئیَش  ْمُُهتَعاَفَش  ِینُْغت  ِتاَواَمَّسلا َال  ِیف  ٍکَلَم  ْنِم  ْمَکَو  » 

 . دهد نذا  دشاب  دونشخ  دهاوخ و  هک  ره  هب  ادخ  هکنآ  زا  سپ  رگم  دیاین ، يراک  هب  ناشتعافش  و »  دنیاهنامسآ «  رد  هک  یناگتشرف  اسب  و 

 : هیآ نیا  اب  هطبار  رد  اما 

(4)  « . َنوُرَصُنی ْمُه  َالَو  ٌهَعاَفَش  اَهُعَفنَت  َالَو  ٌلْدَع  اَْهنِم  ُلَبُْقی  َالَو  ًاْئیَش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزْجَت  ًامْوَی َال  اوُقَّتاَو  » 

 . هیآ 109 هط ،  هروس  - 1
 . هیآ 87 میرم ،  هروس  - 2
 . هیآ 26 مجن ،  هروس  - 3

 . هیآ 123 هرقب ،  هروس  - 4
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هن و  دوش ،  هتفریذپ  يو  زا  ینادرگالب  لدب و  هن  و  دنک ،  یمن  عفد  یسک  زا  ار  ادخ »  باذع  زا  يزیچ «  سک  چیه  هک  يزور  زا  دیـسرتب  و 
 . دنوش يرای  هن  و  دتفا ،  دنمدوس  يرگیجنایم  ار  وا 

زگره دنریمب  هبوت  نامیا و  نودب  رگا  نیقفانم  نیکرـشم و  رافک و  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین ؛  تعافـش  قلطم  یفن  هک  تفگ  دیاب 
 . دوش یمن  نانآ  لماش  دنوادخ  تعافش  زیخاتسر  رد 

هب هتبلا  وا  يایلوا  لاعتم و  دنوادخ  تعافش  لومشم  يدنوادخ  فطل  تیانع و  هب  ناراکهانگ  زا  یخرب  زیخاتسر ،  زور  رد  تایآ ،  نیاربانب 
 . دنوش یم  دنوادخ  نذا 

 : تایاور

 : مینک یم  لقن  حاحص  زا  ار  تیاور  دنچ  طقف  هنومن  يارب  ام  تسا ،  ددعتم  تنس  لها  عبانم  رد  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا 

 : دنک یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  يذمرت 

(1)  . طارصلا یلع  لاقف :  کبلطا ؟  َنیأف  تلق  لعاف  انا  لاقف  همایقلا ،  موی  یل  عفشی  انأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تلأس 

 . طارص نأش  یف  ءاج  ام  باب  ص 42 ،  ج 4 ،  يذمرت ،  ننس  - 1
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ار وت  اجک  متفگ  درک ،  مهاوخ  تعافش  تفگ :  تفریذپ و  يو  دنک ،  تعافـش  نم  قح  رد  تمایق  زور  رد  هک  مدرک  تساوخرد  ربمایپ  زا 
 . طارص رانک  دومرف :  منک ؟  ادیپ 

 : هدمآ ملسم  حیحص  رد 

ّهناف یلع  اّولص  مث  لوقی  ام  لثم  اولوقف  نّذؤملا  متعمس  اذا  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  عمـس  هنأ  صاعلا  نب  ورمع  نب  هّللادبع  نع  ریبج 
نأ اوجرا  هّللادابع و  نم  دـبعل  ّالإ  یغبنت  هنجلا ال  یف  هلزنم  اّهناف  هلیـسولا  یل  هّللا  اولـس  مث  ارـشع  اهب  هیلع  هّللا  یلـص  هالـص  یلع  یّلـص  نم 

(1)  . هعافشلا هل  تلح  هلیسولا  یل  لأس  نمف  وه  انا  نوکأ 

يادـص هک  یماگنه  دومرف :  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مدینـش  تفگ  هک  دـنک  یم  تیاور  صاـعلا  نب  ورمع  نب  هّللادـبع  زا  ریبج 
ربارب هد  نآ  لباقم  رد  دنوادخ  دتسرفب  دورد  نم  رب  هک  سکره  اریز  دیتسرفب ؛  دورد  نم  رب  سپـس  دییوگب ،  وا  دننامه  دیدینـش  ار  نذؤم 

هک تشهب  رد  تسا  یهاگیاج  نآ  هک  دینک  بلط  ار  تطاسو )  تعافش و  هلیسو ( نم  يارب  دنوادخ  زا  سپس  دتسرف ،  یم  دورد  وا  رب 

 . ص 4 ج 2 ،  ملسم ،  حیحص  - 1
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صاخ هاگیاج  نآ  هلیـسو ( نم  يارب  ادخ  زا  سکره  سپ  مشاب .  هدنب  نآ  هک  مراودیما  نم  دشاب و  یمن  راوازـس  صاخ  ناگدـنب  يارب  زج 
 . دوش یم  شبیصن  متعافش  دبلطب  ار  تشهب )  رد 

 : دیوگ یم  شننس  رد  یئاسن 

ادّمحم تآ  همئاقلا  هالصلاو  هماتلا  هوعدلا  هذه  ّبر  ّمهّللا  ءادنلا  عمسی  نیح  لاق  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق ،  رباج  نع 
(1)  . همایقلا موی  یتعافش  هل  ّتلح  ّالإ  هتدعو  يذلا  دومحملا  ماقملا  هثعباو  هلیضفلاو  هلیسولا 

هوعدلا هذه  بر  مهللا  دیوگب :  ناذا  ندینش  ماگنه  هک  سکره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تفگ :  هک  هدش  تیاور  رباج  زا 
تطاسو و هلیـسو ( هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هب  هدـش  هتـشاد  اپرب  زامن  لماک و  مات و  نید  هب  توعد  نیا  راـگدرورپ  ایادـخ !  هماـتلا ... 

شبیصن تمایق  زور  رد  نم  تعافش  ناسرب ،  يا  هداد  هدعو  وا  هب  هک  يا  هدیدنسپ  هاگیاج  نآ  هب  ار  وا  نک و  اطع  ار  تلیـضف  و  تعافش ) 
 . دوش یم 

 : دنک یم  لقن  شننس  رد  هجام  نبا 

نیب تریخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق :  يرعشالا ،  یسوم  یبا 

 . ص 27 ج 2 ،  یئاسن ،  ننس  - 1
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نیئاطخلا نیبنذـملل  اهنکل  ـال .  نیقتملل ؟  اـهنورتأ  یفکأ  معأ و  اـهنال  هعافـشلا ،  ترتخاـف  هنجلا ،  یتما  فصن  لخدـی  نأ  نیب  هعافـشلا و 
(1)  . نیثولتملا

تـشهب دراو  متما  زا  یمین  هکنیا  نیب  تعافـش و  نیب  مدـش  ربخم  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تفگ :  يرعـشا  یـسوموبا 
؟  تسا ناراکزیهرپ  يارب  طقف  تعافش  هک  يدرب  یم  نامگ  ایآ  تسا .  یفاک  معا و  تعافش  اریز  مدومن ؛  رایتخا  ار  تعافش  سپ  دنوش ، 

 . دشاب یم  اه  هدولآ  ناراکاطخ و  ناراکهنگ و  يارب  تعافش  هکلب  دشاب ؛  یمن  نینچنیا  هن 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  يراخب 

(2)  . نونمؤملاو هکئالملا  نویبنلا و  عفشی 

 . دننک یم  تعافش  تمایق  زور  رد  نانمؤم  ناگتشرف و  ناربمایپ ، 

روبق لها  ترایز  - 2

لها ترایز  دنشاب ،  یم  نآ  رکنم  تدش  هب  تیباهو  هک  يدراوم  زا  یکی 

 . ص 1441 ج 2 ،  هجام ،  نبا  ننس  - 1
 . ص 799 ج 9 ،  دیحوتلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص  - 2
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 . دنناد یم  كرش  ار  راک  نیا  نانآ  تسا .  روبق 

روبق رانک  رد  یمدآ  ياهاعد  تسا و  یفوتم  صخـش  هب  مارتحا  ياـه  هولج  زا  یکی  درادـن و  یتسرپربق  هبنج  زگره  روبق  لـها  تراـیز  اـما 
 . ددرگ یم  عقاو  لاعتم  دنوادخ  تباجا  دروم  رتدوز  هتسراو ،  ناملاع  ءادهش و  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  هژیو  هب  نینمؤم 

 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تسا  تنس  لها  ياملع  زا  هک  یمثیه 

(1)  . ارجه اولوقت  روبقلا و ال  اوروز 

 . دیرواین نابز  رب  دنسپادخ  مالک  زج  اهنآ  رانک  رد  دیباتشب و  روبق  ترایز  هب 

 : تشاد هضرع  دنوادخ  هب  باطخ  تفر و  دحا  يادهش  روبق  ترایز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور 

(2)  . هیلع اّودر  همایقلا  موی  یلإ  مهیلع  مّلس  مهراز و  نم  ّهنإ  ءادهش و  ءالؤه  نادهشی  کّیبن  كدبع و  ّنإ  ّمهّللا 

نانآ رب  دورب و  نانآ  ترایز  هب  هک  سکره  هک  دهد  یم  یهاوگ  دننادیهش و  نانیا  هک  دهد  یم  یهاوگ  تربمایپ  هدنب و  اراگدرورپ ! 

 . ص 58 ج 3 ،  دئاوزلا ،  عمجم  - 1
 . ص 29 ج 3 ،  يروباشین ،  مکاح  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسم  - 2
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 . داد دنهاوخ  ار  مالس  خساپ  نانآ  تمایق  زور  ات  دهد  مالس 

چیه رگید  زور  نآ  دننام  تفر و  شردام  ربق  ترایز  هب  رفن  رازه  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  لقن  نینچمه 
(1)  . دیرگب نینچنیا ]  هک [  دندیدن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگ 

 : دیوگ یم  يروباشین  مکاح 

(2)  . هرخالا اهب  رکذت  روبقلارز  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یل  لاق  لاق :  هنع  هّللا  یضر  رذ  یبأ  نع 

 . تسا ترخآ  يروآدای  هیام  اریز  دیباتشب ،  روبق  ترایز  هب  دومرف :  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ :  رذوبا 

ادخ يایلوا  راثآ  هب  نتسج  كربت  - 3

رد يراخب  هک  یتیاور  هب  نونکا  دـنناد ؛  یم  كرـش  ار  مرح  راوید  رد و  حیرـض و  ندیـسوب  ادـخ و  ءایلوا  راثآ  هب  نتـسج  كربت  تیباـهو 
 . دییامرف هجوت  دنک  یم  لقن  شحیحص 

 : تفگ وا  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  درک و  لاؤس  دوسالارجح  مالتسا  هرابرد  رمع  نب  هّللادبع  زا  يدرم 

 . ص 375 ج 1 ،  يروباشین ،  مکاح  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسم  - 1
 . ص 377 ج 1 ،  يروباشین ،  مکاح  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسم  - 2
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(1)  . هلبقی هملتسی و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تیأر 

 . دیسوب یم  دومن و  یم  مالتسا  ار  دوسالارجح  هک  مدرک  هدهاشم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تردابم يراک  نینچ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زگره  دوب ،  ادخ  هب  كرـش  یگنـس ،  ندیـسوب  ای  ندرک و  سمل  رگا  هک  یتروص  رد 
نتـسج كربت  دروم  رد  یهوبنا  تایاور  ننـس ،  خیرات و  ياه  باتک  نایم  رد  دیناسم و  حاحـص و  بتک  رد  هکنیا  رب  افاضم  دـیزرو .  یمن 

اب هک  دروـخ  یم  مشچ  هب  بآ و ...  فرظ  وـضو ،  بآ  ساـبل ،  دـننام  ترـضح ،  نآ  راـثآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هباـحص 
(2)  . دنام یمن  یقاب  نآ  ندوب  هدیدنسپ  تیعورشم و  رد  يدیدرت  نیرت  کچوک  اهنآ ،  هب  هعجارم 

دنسوب یم  ار  حیرض  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح  ترایز  ماگنه  هب  نایعیـش  رگا  نیاربانب ،  سپ 
مالـسلا مهیلع  وا  یمارگ  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هب  هک  تسا  تهج  نادـب  اهنت  دـننک ،  یم  سمل  ار  راوید  رد و  اـی  و 

 . دنک یم  یلجت  هتفیش  ناسنا  کی  دوجو  رد  هک  تسا  یناسنا  یفطاع  هلأسم  کی  نیا  دنزرو و  یم  قشع 

 : مییوگ یم  نویباهو  هب 

دیسوب و یم  ار  دوسالارجح  امش  ارچ  سپ  تسا ،  كرش  ندیسوب  رگا 

 . ص 151 رجحلا ،  لیبقت  باب  جحلا ،  باتک  ج 2 ،  يراخب ،  حیحص  - 1
دوب کیدزن  تفرگ  یم  وضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگره  هئوضو .  یلع  نولتتقی  اوداـک  أـضوت  اذا  هدـمآ :  يراـخب  حیحـص  رد  - 2

طورشلا نم  زوجی  ام  باب  ص 195  ج 3 ،  يراخب ،  حیحـص  دنگنجب .  مه  اب  ترـضح  نآ  يوضو  بآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناناملـسم 
 . مالسالا یف 
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(1) ؟  دیسوب یم  ار  دوخ  رسمه  نادنزرف و  تلع  هچ  هب  دیسوب و  یم  ار  نآرق  دلج  تلع  هچ  هب 

ادخ يایلوا  هب  لسوت  - 4

هراشا

؛  دنناد یم  نید  زا  جورخ  كرش و  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تساوخرد  لسوت و  نویباهو 
 ! تسا كرش  ادخ  رانک  رد  نارگید  نداد  رارق  اریز  دشاب ،  ادخ  زا  دیاب  یتساوخرد  هنوگره  هک  دنرواب  نیا  رب  نانآ 

رد ام  دنـشک .  یم  ار  نانآ  یتحار  هب  دنناد و  یم  هدش  جراخ  نید  زا  دترم و  ار  نیملـسم  زا  يرایـسب  نید  زا  حیحـص  ریغ  تشادرب  اب  نانآ 
 : مینک یم  نایب  تیباهو  دیاقع  لاطبا  رد  ار  یعماج  ثحب  اج  نیا 

دنوادخ دنـشاب و  یم  ءایـشا  رد  فرـصت  لخد و  بحاص  دنوادخ  نذا  هب  نانآ  اریز  تسا ؛  دیحوت  نیع  ادخ  ءایلوا  زا  تساوخرد  لسوت و 
 : تسا يرورض  زیچ  جنپ  هب  هجوت  هلئسم  نیا  رتهب  نییبت  يارب  تسا .  هداد  رارق  ناگدنب  رب  شیوخ  تایانع  هطساو  ار  نانآ  لاعتم 

 : اه هطساو   ( 1

دهد یم  ماجنا  اه  هطساو  اب  ار  ملاع  روما  ریبدت  روما و  ماجنا  لاعتم  دنوادخ  تسا .  ریذپان  راکنا  روما  زا  تقلخ  ملاع  رد  اه  هطـساو  دوجو 
.

 : دیامرف یم  تاعزان  هکرابم  هروس  رد  دننادرگ  یم  ار  ملاع  روما  هک  یناگتشرف  هرابرد  دنوادخ 

 . ص 546 ام ،  تالاؤس  - 1
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(1)  « اْرمَأ ِتارِّبَدُْملاَف  اْقبَس ،  ِتاِقباّسلاَف  اْحبَس ،  ِتاِحباّسلا  َو  اطْشَن ،  ِتاطِشاّنلا  َو  اقْرَغ ،  ِتاعِزاّنلا  َو  » 

ارادـم و اب  ار )  نانمؤم  حور  هک ( یناگتـشرف  و  دنـشک ،  یم  رب  تدـش  هب  ناشیاه )  ندـب  زا  ار  ناـمرجم  حور  هک ( یناگتـشرف  هب  دـنگوس 
و دنریگ ،  یم  تقبس  رگیدکی  رب  و  دننک ،  یم  تکرح  تعرس  اب  یهلا )  نامرف  يارجا  رد  هک ( یناگتشرف  هب  دنگوسو  دنریگ ،  یم  طاشن 

 . دننک یم  ریبدت  ار  روما  هک  اهنآ 

 : دیامرف یم  دعر  هکرابم  هروس  رد  دنک ،  یم  ظفح  ار  اه  ناسنا  دوخ  نارومأم  هلیسو  هب  دنوادخ 

(2)  ِ « هّللا ِْرمَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ٌتاَبِّقَعُم  َُهل  » 

 . دننک یم  ظفح  ادخ  نامرف  زا  ار  وا  رس  تشپ  زا  و  ور ،  شیپ  زا  یپ ،  رد  یپ  هک  تسا  ینارومأم  سک ،  ره  يارب 

 . ات 5 تایآ 1  تاعزان ،  هروس  - 1
 . هیآ 11 دعر ،  هروس  - 2
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 : دیامرف یم  مور  هکرابم  هروس  رد  دنادرگ .  یم  لزان  مکارتم  ربا  هطساو  هب  ار  شتمحر  ناراب  دنوادخ 

ُءاشَی ْنَم  ِِهب  َباصَأ  اذِإَف  ِِهلالِخ  ْنِم  ُجُرْخَی  َقْدَْولا  يَرَتَف  افَسِک  ُُهلَعْجَی  َو  ُءاشَی  َْفیَک  ِءامَّسلا  ِیف  ُهُطُْسبَیَف  اباحَس  ُرِیُثتَف  َحایِّرلا  ُلِسُْری  يِذَّلا  هّللَأ ُ  » 
(1)  « َنوُرِْشبَتْسَی ْمُه  اذِإ  ِهِدابِع  ْنِم 

دهاوخب هک  هنوگ  نآ  نامـسآ  رد  ار  اهنآ  سپـس  دنروآ ،  رد  تکرح  هب  ار  ییاهربا  اتدتـسرف  یم  ار  اهداب  هک  تسا  یـسک  نامه  دنوادخ 
) نیا هک  یماگنه  دوش ؛  یم  جراخ  نآ  يـال  هبـال  زا  هک  ینیب  یم  ار  ناراـب  ياـه  هناد  ماـگنه  نیا  رد  دزاـس ؛  یم  مکارتم  دـنارتسگ و  یم 

 . دنوش یم  لاحشوخ  ناهگان  دناسرب ،  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار  شخب )  تایح  ناراب 

 : دیامرف یم  لحن  هکرابم  هروس  رد  دناتس ،  یم  ار  اه  ناسنا  ياه  ناج  هکئالم  هطساو  هب  دنوادخ 

(2)  « َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ٌمِیلَع  هّللا َ  َّنِإ  یَلب  ٍءوُس  ْنِم  ُلَمْعَن  اّنُک  ام  َمَلَّسلا  اُوَْقلَأَف  ْمِهِسُْفنَأ  یِِملاظ  ُهَِکئالَْملا  ُمُهاّفَوَتَت  َنیِذَّلَأ  » 

 . هیآ 48 مور ،  هروس  - 1
 . هیآ 28 لحن ،  هروس  - 2
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میلـست رهاظ )  هب  اهنآ ( عقوم  نیا  رد  دندوب !  هدرک  ملظ  دوخ  هب  هک  یلاح  رد  دنریگ  یم  ار  ناشناج  گرم )  ناگتـشرف ( هک  یناسک  نامه 
ملاع دیداد ،  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  يرآ ،  دوش ) :  یم  هتفگ  اهنآ  هب  میداد (!  یمن  ماجنا  يدـب  راک  ام  دـنیوگ ) :  یم  و  دـنوش ( یم 

 . تسا

(1)  « َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  َهَّنَْجلا  اُولُخْدا  ُمُْکیَلَع  ٌمالَس  َنُولوُقَی  َنِیبِّیَط  ُهَِکئالَْملا  ُمُهاّفَوَتَت  َنیِذَّلاَو  » 

هب امـش !  رب  مالـس  دـنیوگ « :  یم  اهنآ  هب  دـنا ؛  هزیکاپ  كاپ و  هک  یلاح  رد  دـنریگ  یم  ار  ناشناج  گرم )  ناگتـشرف ( هک  یناسک  نامه 
 . دیوش تشهب  دراو  دیداد ،  یم  ماجنا  هچنآ  شاداپ 

 . رگید رامش  یب  دراوم  دهد و  یم  افش  وراد  هطساو  اب  دزاس ،  یم  دلوتم  ار  اه  ناسنا  ردام  ردپ و  هطساو  اب  لاعتم  دنوادخ  و 

 : تشاد هجوت  دیاب  زین  مهم  هتکن  ود  هب  هتبلا 

هدارا رگا  تسین و  شیوخ  ياه  هطـساو  هب  دنمزاین  نکیل  دنک ؛  یم  ریبدت  دهد و  یم  ماجنا  ار  روما  اه  هطـساو  اب  دنچره  لاعتم  دنوادخ   1
 . دهد ماجنا  ملاع  رد  اه  هطساو  نودب  ار  روما  دناوت  یم  دنک 

 . هیآ 32 لحن ،  هروس  - 1
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اوح مدآ و  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  دنک ،  قلخ  ناسنا  ردام  ردپ و  نودب  دهد و  افـش  وراد  نودب  دناوت  یم  دنک  هدارا  رگا  دـنوادخ  يرآ ، 
 . دوب نینچ  نیا 

 . دنرادن ملاع  رد  يریبدت  رثا و  چیه  نانآ  دهدن  نذا  اه  هطساو  هب  دنوادخ  رگا  نیاربانب  دنشاب .  یم  رثا  ياراد  دنوادخ  نذا  هب  اه  هطساو   2

افـش هک  تسادخ  دوخ  نیا  نیاربانب ،  دنرادن ؛  یلالقتـسا  رثا و  چیه  دوخ  دنهد و  یم  ماجنا  دـنوادخ  نذا  اب  ار  روما  اه  هطـساو  نوچ  سپ 
 . دناتس یم  ار  اه  ناسنا  ياه  ناج  دنک و  یم  لزان  ناراب  دهد و  یم 

 ، دیهد رارق  هطساو  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناهانگ  شزرمآ  يارب  هک  دنک  یم  شرافس  ناناملـسم  هب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 
 : دیامرف یم  ءاسن  هکرابم  هروس  رد 

اباّوَت هّللا َ  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  هّللا َ  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  هّللا ِ  ِنْذِِإب  َعاُطِیل  ّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  » 
(1)  « امیحَر

یم متس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم ،  نیا  رگا  و  دوش .  تعاطا  يو  زا  ادخ ،  نامرف  هب  هک  نیا  يارب  رگم  میداتسرفن  ار  يربمایپ  چیه  ام 
اهنآ يارب  مه  ربمایپ  و  دندرک ،  یم  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  و  دندمآ ،  یم  وت  دزن  هب  دـندراذگ ، )  یم  اپ  ریز  ار  ادـخ  ياهنامرف  و  دـندرک (

 . دنتفای یم  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  درک ،  یم  رافغتسا 

 . هیآ 64 ءاسن ،  هروس  - 1
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نآ مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  دـنداد و  رارق  هطـساو  ار  ردـپ  ناـشناهانگ  شزرمآ  يارب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  نادـنزرف  زین  و 
 : دیامرف یم  فسوی  هکرابم  هروس  رد  دنوادخ  تفریذپ ،  ار  تطاسو 

(1)  « َنِیئِطاَخ اَّنُک  اَّنِإ  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغَتْسا  اَنَابَأ  اَی  اُولاَق  » 

 . میدوب راکاطخ  ام  هک  هاوخب ،  ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ردپ !  دنتفگ : 

(2)  « ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلاَق  » 

 . تسا نابرهم  هدنزرمآ  انامه  وا  هک  مهاوخ ،  یم  شزرمآ  امش  يارب  مراگدرورپ  زا  يدوز  هب  تفگ : 

 . تسین كرش  زگره  نآ  تسا و  ینآرق  هلئسم  کی  ادخ  ءایلوا  نداد  رارق  هطساو  نیاربانب ، 

 : دننک یم  داجیا  ههبش  تیباهو 

ملسو و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اما  درادن ؛  یلاکشا  هدنز  يایلوا  نداد  رارق  هطساو 

 . 97 هیآ فسوی ،  هروس  - 1
 . هیآ 98 فسوی ،  هروس  - 2
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 . داد رارق  هطساو  ار  ناگدرم  دیابن  دنا و  هدرم  مالسلا  مهیلع  ناماما 

 : باوج

تیب لها  نیاربانب  دنتـسه ؛  هدنز  ادهـش  هک  دیامرف  یم  نآرق  رد  دنوادخ  دـنا و  هدیـسر  تداهـش  هب  ادـخ  هار  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
 . دنریگ یم  رارق  هطساو  یهلا  هاگشیپ  رد  دنونش و  یم  ار  ام  يادص  دنتسه و  هدنز  مالسلا  مهیلع 

دنا ملاع  رد  فرصت  بحاص  دنوادخ  نذا  هب  دنوادخ  يایلوا   ( 2

هدنز نارادناج ،  ریغ  هب  ندیـشخب  تایح  نوچمه :  يا  هداعلا  قراخ  ياهراک  دنناوت  یم  دـنوادخ  نذا  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و 
 . دنهد ماجنا  جالعال و ...  نارامیب  نداد  افش  ناگدرم ،  ندرک 

 : دهد یم  افِش  دنک و  یم  هدنز  دشخب ،  یم  تایح  ادخ  نذا  هب  يو  هک  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  یسیع  هرابرد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

ُئِْربُأ َو  هّللا ِ  ِنْذِِإب  اْریَط  ُنوُکَیَف  ِهیف  ُخُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِهَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنَأ  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍهَیِآب  ْمُُکْتئِج  ْدَق  یِّنَأ  َلیئارْسِإ  یَنب  یلِإ  ًالوُسَر  َو  » 
َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ًهَیآَال  َِکلذ  یف  َّنِإ  ْمُِکتُوُیب  یف  َنوُرِخَّدَـت  ام  َو  َنُولُکْأَت  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو  هّللا ِ  ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  َو  َصَْربَءْالا  َو  َهَمْکَءْـالا 

(1)«

 ( دیوگب اهنآ  هب  ات  دش ( دهاوخ  هداتسرف  لیئارسا  ینب  يوس  هب  و 

 . هیآ 49 نارمع ،  لآ  هروس  - 1
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نذا هب  ممد و  یم  نآ  رد  سپس  مزاس ،  یم  هدنرپ  لکش  هب  يزیچ  لِگ ،  زا  نم  ما ؛  هدروآ  ناتیارب  امش ،  راگدرورپ  فرط  زا  يا  هناشن  نم 
هدنز ادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  مشخب و  یم  يدوبهب  ار  یـسیپ  يرامیب  هب  التبم  دازردام و  روک  ادخ ،  نذا  هب  و  ددرگ .  یم  يا  هدنرپ  ادـخ ، 

 ( ، تازجعم نیا ( رد  نیقی  هب  دـینک ،  یم  هریخذ  دوخ  ياـه  هناـخ  رد  ار  هچنآ  و  دـیروخ ،  یم  هچنآ  زا  مهد  یم  ربـخ  امـش  هب  منک و  یم 
 . دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  تسامش ،  يارب  يا  هناشن 

تـساوخرد نیا  دنک ،  یتساوخرد  نینچ  اه  نآ  زا  یـسک  رگا  دننک و  فرطرب  ار  مغ  مه و  دـنهد ،  افـش  دـنناوت  یم  ادـخ  يایلوا  نیاربانب 
 . دننک یم  نینچ  دنوادخ  نذا  هب  ادخ  يایلوا  اریز  تسین ؛  كرش 

تسین ادخ  بنج  رد  نانآ  ندناوخ  ادخ ؛  يایلوا  ندناوخ   ( 3

 . تسا كرشم  دناوخب  ار  نارگید  ادخ ،  بنج  رد  یسک  رگا  دنیوگ :  یم  تیباهو 

 : دننک یم  دانتسا  هفیرش  هیآ  نیا  هب  نانآ 

(1)  « ادَحَأ هّللا ِ  َعَم  اوُعْدَت  الَف  ِهِّلل  َدِجاسَْملا  َّنَأ  َو  » 

 . دیناوخن ادخ  اب  ار  سک  چیه  سپ  تسادخ ،  ِنآ  زا  دجاسم  هک  نیا  و 

 . هیآ 18 نج ،  هروس  - 1
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كرشم دنیامن ،  یم  بلط  اه  نآ  زا  دنوش و  یم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هب  لسوتم  هک  نایعیـش  هک  دنـسر  یم  يریگ  هجیتن  نیا  هب  سپـس  و 
 . دنا هدناوخ  ار  نارگید  ادخ  رانک  رد  نانآ  اریز  دنشاب ؛  یم 

 : باوج

ماقم رد  ندناوخ  هکلب  تسین ،  یندناوخ  ره  دوصقم  هک  تسا  صخـشم  یبوخ  هب  نآ ،  هباشم  تایآ  هیآ و  رد  دوجوم  نئارق  هب  هجوت  اب   1
زگره هعیـش  و  دیتسرپن .  ار  يدوجوم  چیه  ادخ  بنج  رد  تسادـخ و  اهنت  دوبعم ،  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  تسا .  شتـسرپ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  هک  یسک  ینعی  دنناد ( یم  كرش  ار  هدیقع  نیا  هکلب  دنناوخ ؛  یمن  شتسرپ  ماقم  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
 ( . دشاب یم  رفاک  كرشم و  دنک ،  شتسرپ  ار  نانآ  یعون  هب  ای  دهدب  ییادخ  ماقم 

تیب لها  ندناوخ  ینعی  نیا  دنتسه ،  ملاع  رد  یلالقتـسا  رثا  بحاص  نانآ  هک  دشاب  هدیقع  نیا  هب  رگا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ندناوخ   2
هب نانآ  دناد و  یمن  یلالقتسا  هنوگ  چیه  بحاص  ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هعیش  اما  تسا ؛  كرـش  ادخ و  بنج  رد  مالـسلا  مهیلع 

 . دنریثأت بحاص  ملاع  رد  دنوادخ  نذا 

 . دنریثأت بحاص  ادخ ،  نذا  اب  نانآ  اریز  تسین ؛  كرش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تساوخرد  بلط و  نیاربانب 

 : تفگ دیاب  سپ 

هک هاگ  نآ  اذل  دنرادن ؛  يا  هدارا  هنوگ  چیه  نانآ  دنکن  ّتیشم  ادخ  ات  دنهد و  یم  افش  ادخ  هدارا  نذا و  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نوچ 
تسادخ ندناوخ  تقیقح  رد  تیب  لها  ندناوخ  دهد و  یم  افش  هک  تسادخ  دوخ  نیا  تقیقح  رد  دنهد  یم  افش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

 . تسا دیحوت  نیع  نیا  و 
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 : میوگب مه  زاب 

كرش و هدیقع  نیا  دننک ، یم  راک  یلالقتـسا  هک  دنادب  یتادوجوم  ار  نانآ  ای  دهد و  ییادخ  ماقم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  یـسک  رگا 
. درادن يا  هدیقع  نینچ  هعیش  چیه  تسا و  رفک 

 : دنیوگ یم  اتیاهن  دنرادن ؛  ییوگ  خساپ  ناوت  نویباهو  دوش و  یم  هدروآ  ادخ  يایلوا  هب  لسوت  زاوج  يارب  ینآرق  تالالدتسا  نینچ  هک  ینامز   ( 4

 ! تسا كرش  نیا  ادخ و  رانک  رد  نانآ  ندناوخ  ینعی  هدرم  زا  تساوخرد  دنا و  هدرم  تیب  لها  اما  درادن ،  یلاکشا  هدنز  ءایلوا  هب  لسوت 

 : باوج

اب دنوادخ  هک  دنا  هدنز  دنا ،  هدیـسر  تداهـش  هب  ادخ  هار  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  ّالإ  تسا و  هدرم  ناشیاه  بلق  دوخ  نانآ 
 : دیامرف یم  دیکأت 

َْمل َنیذَّلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَی  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  هّللا ُ  ُمُهاتآ  اِمب  َنیحِرَف  َنُوقَزُْری ،  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  اتاْومَأ  هّللا ِ  ِلـیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَـسْحَت  ـال  َو  » 
(1)  « َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ّالَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی 

 ! دنا هدرم  دندش ،  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  زگره 

 . هیآ 169 و 170 نارمع ،  لآ  هروس  - 1

ناوت نویباهو  دوش و  یم  هدروآ  ادخ  يایلوا  هب  لسوت  زاوج  يارب  ینآرق  تالالدتسا  نینچ  هک  ینامز   ( 4
 : دنیوگ یم  اتیاهن  دنرادن ؛  ییوگ  خساپ 
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 ، تسا هدیـشخب  ناشیا  هب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  رطاخب  اهنآ   . دـنوش یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  و  دـنا ،  هدـنز  هکلب 
 . تشاد دنهاوخ  یهودنا  هن  و  تساهنآ ،  رب  یسرت  هن  هک  دننامداش ؛  دنا ،  هدشن  قحلم  اهنآ  هب  زونه  هک  یناسک  رطاخب  و  دنلاحشوخ ؛ 

 . دنروخ یم  يزور  ادخ  دزن  دنا و  هدنز  ادهش  هک  دیامرف  یم  دیکأت  اب  دنوادخ  يرآ ، 

 : نیاربانب

 ، نانآ نداد  رارق  هطـساو  دنـشاب و  یم  ملاع  رد  فرـصت  لخد و  بحاص  دنا و  هدنز  دنا  هدش  دیهـش  قح  هار  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  ناماما 
دیحوت نیع  هکلب  تسین ،  كرش  نانآ  هب  لسوت  دننک ،  یم  راک  دنوادخ  نذا  هب  ناراوگرزب  نآ  نوچ  تسین و  ناگدرم  نداد  رارق  هطـساو 

 . تسا تفرعم  و 

 : دیوگ یم  باوج  رد  تیباهو 

 ! میئوج لسوت  نانآ  هب  هک  ام  دزن  هن  دنا  هدنز  دنوادخ  دزن  رد  ادهش 

 : باوج

 . دنروخ یم  يزور  یهلا  هاگشیپ  رد  نانآ  تسادخ و  نخس  نیا  دنا و  هدنز  ملاع  همه  رد  هراومه و  ادهش 

ادخ دزن  رد  هک  نیا  هن  دنروخ  یم  يزور  ادـخ  دزن  رد  ادهـش  ینعی  ءایحأ ؛ »  دـیق «  هن  تسا  قزر  دـیق  مهبر »  دـنع  قوف «  هیآ  رد  نیاربانب 
 . دنا هدنز 

ناوت نویباهو  دوش و  یم  هدروآ  ادخ  يایلوا  هب  لسوت  زاوج  يارب  ینآرق  تالالدتسا  نینچ  هک  ینامز   ( 4
 : دنیوگ یم  اتیاهن  دنرادن ؛  ییوگ  خساپ 
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 . يدیق چیه  نودب  تسا  هدرک  یفرعم  هدنز  ار  ادهش  دنوادخ  هک  تسا  يرگید  هیآ  نخس  نیا  يایوگ  عطاق و  لیلد 

(1)  « َنوُرُعْشَتال ْنِکلَو  ٌءایْحَأ  َْلب  ٌتاْومَأ  هّللا ِ  ِلیبَس  یف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  الَو  » 

 . دیمهف یمن  امش  یلو  دنا ،  هدنز  اهنآ  هکلب  دییوگن ؛  هدرم  دنوش ،  یم  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ییاهنآ  هب  و 

 ، يرآ

 ! دنا هدرم  ادهش  دنیوگ :  یم  دنرادن  روعش  زا  يا  هرهب  هک  ینانآ  دنا و  هدنز  ادهش 

میریگب هلیسو  وا  هب  بّرقت  يارب  هک  هدومرف  دنوادخ   ( 5

 : دیامرف یم  يو  هب  برقت  هلیسو و  ذخأ  اب  هطبار  رد  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

(2)  « َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلیبَس  یف  اوُدِهاج  َو  َهَلیسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  هّللا َ  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  » 

ادخ نامرف )  تفلاخم  زا ( دیا !  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

 . هیآ 154 هرقب ،  هروس  - 1
 . هیآ 35 هدئام ،  هروس  - 2
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 . دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ،  داهج  وا  هار  رد  دییوجب و  وا  هب  برقت  يارب  يا  هلیسو  دیزیهرپب و 

 . دنیامن ذخا  هلیسو  ادخ  هب  یکیدزن  يارب  هک  دنا  هدش  رما  نیملسم  هفیرش  هیآ  نیا  قبط 

؟  تسیچ ادخ  هب  بّرقت  لیاسو  هک  تسا  حرطم  اجنیا  لاؤس  نونکا 

دنا هلیسو  نآرق  ادخ ،  رکذ  هزور ،  زامن ،  تسا .  هلیسو  دشخب  تیوقت  ار  يو  نامیا  دنک و  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  هک  یعورشم  زیچ  ره 
 . دنا هلیسو  زین  مالسلا  مهیلع  شرّهطم  كاپ و  تیب  لها  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ، 

 ، يرآ

ادخ هب  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  یلیاسو  نیرتهب  زا  یکی  دنـشاب  یم  تفرعم  دـیحوت و  رـسارس  هک  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ 
زیچ ود  نم  نیملـسم !  يا  دومرف :  ناـشکرابم  هبطخ  نیرخآ  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تهج  نیا  زا  دـنادرگ و  یم  کـیدزن 

یمن هارمگ  زگره  دـیئوج ،  کسمت  زیچ  ود  نیا  هب  هک  ینامز  ات  متیب .  لها  ادـخ و  باـتک  مراذـگ :  یم  راـگدای  هب  امـش  دزن  رد  اـهبنارگ 
 . دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رب  تمایق  زور  رد  ات  دنا  مه  مزالم  مئاد  زیچ  ود  نیا  دیوش و 

 ، يرآ

كرش زگره  نانآ  ندناوخ  دنشاب و  یم  ادخ  هب  نتسج  برقت  يارب  اه  هطساو  لیاسو و  نیرترب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ 
 . دنریثأت بحاص  دنوادخ  نذا  هب  نانآ  تسادخ و  رما  اریز  ؛  تسین

هب دوخ  نافلاخم  نآرق ،  مالسا و  زا  یفارحنا  ياه  تشادرب  اب  تیباهو 
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یم رداص  ار  هانگ  یب  ناناملسم  راتشک  روتسد  یتحار  هب  نانآ  ياه  یتفم  دننک و  یم  رفک  هب  مهّتم  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیش  هژیو 
 ، دننک یم  هعطق  هعطق  دنرب ،  یم  رس  دنتسه ،  هّللا  الإ  هلإ  هب ال  لئاق  دنناوخ و  یم  زامن  هک  ار  ینیملسم  یتحار  هب  هقرف  نیا  ياضعا  دننک و 

ماجنا مه  ربرب  موق  هک  دنهد  یم  ماجنا  مالـسا  مسا  هب  يا  هنایـشحو  لامعا  دننک و  یم  مین  ود  هب  ار  نانآ  ندب  یقرب  هّرا  اب  دننز ،  یم  شتآ 
 . داد یمن 

نایعیش و سیماون  هب  زواجت  یتحار  هب  نانآ  ياه  یتفم  دنرب .  یم  رس  ار  ناهانگ  یب  نآ  یناسآ  هب  دننک و  یمن  محر  مه  ناکدوک  هب  نانآ 
 . دنهد یم  اوتف  ار  دوخ  نافلاخم 

تیخنس يا  هّرذ  تیباهو  تسا و  ینابرهم  ّتبحم و  نید  مالسا  هک  دننادب  نایناهج  همه  دننادب ،  ناناملسم  ریغ  همه  دننادب ،  اه  ناسنا  همه 
رانک رد  زین  نونکا  مه  دننز و  یم  مالـسا  هشیر  رب  هشیت  مالـسا  مسا  هب  هک  دنا  مالـسا  يدج  نانمـشد  نانآ  تقیقح  رد  دنرادن و  مالـسا  اب 

 . دنا هدش  هلایپ  مه  مالسا  هدروخ  مسق  نامشد 

 ، يرآ

مالـسا زا  يا  هرهب  دنـشک و  یم  كدی  ار  مالـسا  مسا  طقف  تیباهو  تسا و  يراگتـسر  تلادع و  يربارب ،  تیناسنا ،  تبحم ،  نید  مالـسا 
 . دنرادن
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نیملسم تدحو  اب  هطبار  رد  یثحب  همتاخ :

؟  تسانعم هچ  هب  تدحو  مینیبب  لوا  دنا .  هدومن  حرطم  نایعیش  اتدمع  ار  ینس  هعیش و  نیب  تدحو 

تسانعم نیا  هب  هکلب  دنرادرب ؛  شیوخ  دیاقع  زا  تسد  تنس  لها  ای  دنریذپب و  ار  تنس  لها  دیاقع  نایعیش  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تدحو 
سدقم و يا  هنوگ  هب  کیره  دزن  هک  ییاه  تیصخش  رگیدکی و  هب  دنزیخنرب ،  هلتاقم  همـصاخم و  هب  رگیدکی  ربارب  رد  ینـس  هعیـش و  هک 
ار هدافتـسا  نیرتشیب  نیملـسم ،  مالـسا و  اب  هلباـقم  يارب  مالـسا ،  نانمـشد  هک  دوش  یم  ببـس  روما  نیا  اریز  دـننکن ؛  یـشاحف  دـنا  مرتحم 

 . دنیامنب

مالسا هدروخ  مسق  نانمـشد  يداش  يراودیما و  ببـس  هک  دننک  راتفر  هنامـصخ  يا  هنوگ  هب  رگیدکی  ربارب  رد  ینـس  هعیـش و  رگا  نیاربانب 
 . دنا هدش  تیصعم  راچد  ددرگ ؛ 

يارب زین  ننست  لها  عیشت و  لها  دنوش ،  یم  دحتم  مالسا  هیلع  مالسا  نانمـشد  تقو  ره  هک  تسا  نیا  تدحو  زراب  قیداصم  زا  نینچمه  و 
یهلا و تیاضر  راک  نیا  رد  کش  نودب  و  دنریگب .  رارق  مه  رانک  رد  ههبج  کی  رد  دنوش و  دحتم  مالسا ،  نانمـشد  ياه  هئطوت  اب  هلباقم 

 . تسا مالسا  تما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يدونشخ 

نیناوق و ماکحا و  نداد  هولج  تشز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  میرک و  نآرق  هب  تناها  اـب  مالـسا  نانمـشد  هک  هاـگنآ 
لوغشم ینس  هعیش و  هک  تسا  راوازس  ایآ  دنراد ،  ار  مالسا  هب  ندز  هبرض  دصق  یمالسا ،  گنهرف 
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مالـسا هدروخ  مسق  نانمـشد  ربارب  رد  دنا )  یناملـسم  یعدم  ود  ره  هک  ناوت ( مامت  اب  تسا  راوازـس  هکلب  ای  دنوش ؟  رگیدـکی  هب  یـشاحف 
؟  دنتسیاب

ود هک  ینییبت  یتح  تسا و  توافتم  رایـسب  هیماما ،  بتکم  اب  ءافلخ  بتکم  دنچره  تسا ،  یمالـسا  حـلاصم  ظفح  يارب  تدـحو  نیا  هتبلا 
رهاظ رد  دنچره  تسا  رگیدکی  ریاغم  ًالماک  يددعتم  دراوم  رد  دنراد  یهقف  ینآرق و  ثحابم  یسانشربمغیپ و  يدیحوت ،  لئاسم  زا  هفیاط 

 . تسا یکی  ناشربمغیپ  نآرق و  ادخ و  بهذم ،  ود  ره 

 : دراد یم  نایب  زین  ار  هتکن  هس  اما  تسا ؛  دش  نییبت  هک  ییانعم  نامه  اب  تدحو  هب  شرظن  هعومجم  نیا  فلؤم  هچرگ 

؟  دنریذپب ار  تدحو  نیا  دنرضاح  زین  تنس  لها  ایآ   . 1

نادـناخ ناوریپ  هب  ار  ینوگانوگ  ياه  تمهت  هناـضرغم  دوخ  ياـه  باـتک  رد  اـهراب  عیـشت ،  بهذـم  ناـفلاخم  هراومه  خـیرات  یهاوگ  هب 
 ! دنا هدناوخ  یضفار  يدوهی و  كرشم ،  رفاک ،  ار  نانآ  هنافسأتم ،  دنا و  هدز  تراهط  تمصع و 

 : دیوگ یم  يافوتم 338 )  یسلدنا ( هبردبع  نبا 

يارب يا  هدع  دوهی  دننام  اه  یضفار  ار .  اراصن  هنیک  دوهی  هکنانچ  دنراد ،  لد  هب  ار  مالسا  هنیک  نانآ  دنتـسه و  تما  نیا  دوهی  اه  یـضفار 
 . ار نآرق  اه  یضفار  دندرک و  فیرحت  ار  تاروت  دوهی  دنناد .  یم  لالح  ار  یناملسم  ره  نوخ  دوهی  دنام  اه  یـضفار  دنتـسین .  لئاق  نانز 

یلع هب  یحو  ندناسر  ياج  هب  لیئربج  دنیوگ :  یم  دنا و  نمشد  لیئاربج  اب  زین  اه  یضفار  دنا و  نمشد  لیئاربج  اب  دوهی 
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نینچمه دنروخ و  یمن  ار  رتش  تشوگ  دوهی  و  دناسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هب  ار  نآ  هابتشا  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
(1)  ! اه یضفار 

(2)  ! تسا هدرب  مان  تما  نایدوهی  ار  نانآ  هدز و  هعیش  هب  ار  تمهت  نیمه  هّیوبّنلا »  هّنّسلا  جاهنم  باتک «  رد  مه  یناّرح  هیمیت  نبا 

(3)  . تسا هدرک  هیبشت  دوهی  هب  ار  تیب  لها  ناوریپ  هینثولاو »  مالسالا  نیب  عارصلا  باتک «  رد  زین  یمیصق  هّللادبع 

 » رد يرـصم  تباث  دّـمحم  و  هعیـشلاو »  هنـسلا  باتک «  رد  رانملا )  ریـسفت  بحاص  اـضر ( دیـشردمحم  نوچ  يدارفا  زین  رـضاح  رـصع  رد 
ریغ ًالماک  ياه  هویش  اب  رگید  يدادعت  و  مالسالا »  یحض  و «  مالـسالارجف »  رد «  يرـصم  نیما  دمحا  و  یندالا »  قرـشلا  عوبر  یف  هلوجلا 

هعیـش گرزب  ياملع  خـیرات  لوط  رد  هراومه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنا و  هدز  ار  ینوگانوگ  ياه  تمهت  تیب  لها  نایعیـش  هب  هناملاع ، 
ینارون بهذم  هداد و  حرش  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  عورف  لوصا و  دوخ  تاجتشون  راثآ و  رد  اهراب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  ناوضر 

 . دنا هتسناد  هزنم  هنادرمناوجان  ياه  تمهت  نیا  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

ار نایعیـش  دـننک و  یم  رارکت  ار  دوخ  ياه  فرح  بترم  هعیـش ،  ناملاع  ياه  خـساپ  هب  یهجوت  نیرت  کـچوک  نودـب  ناـملاع !  نآ  اـما 
 ! دنیامن یم  یفرعم  يدوهی  كرشم و  یضفار و 

بتک زا  کی  چیه  هک  مارحلادجسم ،  قباس  تعامج  ماما  حیسملاوبا ، 

 . ص 269 ج 1 ،  دیرفلادقع ،  - 1
 . ص 6 ج 1 ،  هنسلا ،  جاهنم  - 2

 . ص 492 503 هینثولاو ،  مالسالا  نیب  عارصلا  - 3
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هک یتاماهتا  تحـص  رد  قیقحت  نودـب  هینثولاو »  مالـسالا  نیب  عارـصلا  باتک «  ياه  غورد  دـناوخ  اـب  طـقف  دوب ،  هدرکن  هعلاـطم  ار  هعیش 
 : دسیون یم  دریگ و  یم  هجیتن  ار  نایعیش  رفک  دنز ،  یم  هعیش  هب  یمیصق  هّللادبع 

(1)  . عارصلا اذه  هرفک  نّیبف  امرج ،  ضفرلا  ّدعن  انک  دقل 

حضاو و ام  يارب  نایعیـش  رفک  عارـصلا »  باتک «  هب  هجوت  اب  نونکا  یلو  میتسناد .  یم  هانگ  مرج و  ار  ندوب  یـضفار  ام  قیقحت  هب  هنیآ  ره 
 ! ! تسا هدش  نشور 

اه و تمهت  جامآ  ار  تنس  لها  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ینارون  بتکم  گرزب  ناملاع  زا  کی  چیه  خیرات  لوط  رد  اما 
 . تسا زیاج  نانآ  سیماون  هب  زواجت  لاوما و  تراغ  تنس و  لها  نتشک  هک  دنا  هتفگن  زگره  دنا و  هدومنن  اهریفکت  اه و  یشاحف 

هتشاد زیمآ  تملاسم  یگدنز  نانآ  اب  هدرک و  ارادم  تنـس  لها  اب  هدوب ،  هعیـش  تسد  رد  تموکح  تردق و  هک  هاگره  خیرات  تداهـش  هب 
 . دنا

ندیرخ و زا  ار  بالط  اهنت  هن  اه  هزوح  دیتاسا  دراد و  دوجو  نایعیش  ياه  هناخباتک  اه و  یشورف  باتک  رد  روفو  هب  ّتنس  لها  ياه  باتک 
قیوشت تنـس  لها  بتک  رد  ندومن  قیقحت  ندناوخ و  هب  ار  نانآ  یناوارف  دراوم  رد  هکلب  دننک ؛  یمن  یهن  تنـس  لها  بتک  ندرک  هعلاطم 

 . دننک یم  بیغرت  و 

 . ص 11 ام ،  تالاؤس  باتک  زا  لقن  هب  هینثولاو  مالسالا  نیب  عارصلا  باتک  رب  حیسملاوبا  ظیرقت  - 1
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ار یفاک  لوصا  ای  هغالبلا و  جـهن  باتک  دـیورب و  ًالثم  هک  دـننک  یم  شرافـس  ناشدوخ  بالط  هب  دـنا و  هنوگنیا  مه  تنـس  لـها  اـیآ  اـما 
؟  دیناوخب

 . تسا هدوب  تنس  لها  اب  شزاس  ارادم و  لها  هعیش  خیرات ،  لوط  رد  هراومه  لاح  ره  هب 

رد هکلب  درادـن ؛  تدـحو  هلئـسم  اب  تافانم  اـهنت  هن  ننـست ،  ياـملع  فرط  زا  هچ  عیـشت و  ياـملع  فرط  زا  هچ  یملع ،  ثحاـبم  هئارا   . 2
 . دوش یم  قیاقح  قح و  ندش  راکشآ  تاهبش و  اه و  تمهت  ندش  هدودز  تافالتخا و  ندش  فرطرب  ببس  دراوم  زا  يرایسب 

 . دشاب عفان  ات  دریگب  تروص  اه  تموصخ  اه و  نعل  اه و  یشاحف  زا  رود  هب  دیاب  یملع  ثحابم  هک  میوش  یم  رکذتم  مه  زاب  هتبلا 

 ، میراد مالـسلا  مهیلع  شرهطم  كاپ و  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لصفالب  تفالخ  تیالو و  هب  نیقی  هک  نایعیـش  ام 
رد تنس  لها  روهشم  بتک  هب  دانتسا  اب  مه  نآ  ار  شیوخ  لیالد  تنـس ،  لها  ناگرزب  هب  تناها  تمهت و  نیرت  کچوک  نودب  میرـضاح 

 . میامن حرطم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیالو  تابثا 

یملع لیالد  اب  ًالماک  رگید ،  لئاسم  یخرب  هتـس و  حاحـص  هرابرد  ام  دقن  هک  دندومن  هدهاشم  مه  رـضاح  باتک  رد  مرتحم ،  ناگدنناوخ 
تیب لها  بتکم  ناملاع  دـنراد ،  نانآ  دـیاقع  هعیـش و  بتک  دـقن  رد  یملع  لیالد  زین  تنـس  لـها  رگا  دـش و  حرطم  نیهوت  نعل و  نودـب 

 . دنا هدامآ  ییوگخساپ  تهج  زاب  شوغآ  اب  مالسلا  مهیلع 

هلئسم ود  رد  زگره  اما  دنتـسین ؛  تنـس  لها  اب  تموصخ  نیرفن و(1)  نعل و  لها  دنریذپ و  یم  ار  تنـس  لها  اب  ندرک  ارادـم  نایعیـش   . 3
هاتوک

هب یطیارـش  ره  رد  تسین  مزال  تسا و  یبلق  تلاح  کی  نآ  مییوگب  دیاب  تسا  یبهذـم  عورف  ملـسم  لوصا  زا  هک  يّربت  هلئـسم  هرابرد  - 1
 . دوش هدروآ  مه  نابز 
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 : دشاب یم  عیشت  فیرحت  دروم ،  ود  نیا  زا  کیره  رد  هعیش  ندمآ  هاتوک  اریز  دنیآ ؛  یمن 

 . مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  لصفالب  تفالخ  تیالو و  مخریدغ و  دنمهوکش  میظع و  هعقاو  یناهج  نایب   . 1

لها کی  کی  هنامولظم  تداهش  نایب  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  تلحر  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع  یبن  تیب  لها  تیمولظم  نایب   . 2
يا هویش  اب  عیـشت ،  لها  ناملاع  هک  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص  ترـضح  تداهـش  بئاصم و  هژیو  هب  نارابج ،  طسوت  مالـسلا  مهیلع  تیب 

 . دننک یم  نایب  ار  نآ  تنس ،  لها  عبانم  هب  دانتسا  اب  هناملاع و 

نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یلص  و 
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عبانم

میرک نآرق 

 . یتشد دمحم  همجرت  هغالبلا ،  جهن 

هتس حاحص 

 ، لوا عبط  هیفلـسلا ،  هعبطملا  یقابلادبع ،  داؤف  دـمحم  بیطخ و  نیدـلا  بحم  قیقحت  يراخب ،  لیعامـسا  نب  دـمحم  يراخب ،  حیحـص   . 1
 . 1400 ه

هیبرعلا بتکلا  ءایحاراد  هعبطملا  یقابلادبع ،  داؤف  دمحم  قیقحت  يروباشینلا ،  يریشقلا  جاجحلا  نب  ملسم  نیسحلا  یبا  ملسم ،  حیحـص   . 2
 . توریب 1412 ق ،  لوا ،  عبط  ، 

توریب 1996م ،  یمالسالا ،  برعلاراد  عبط  فورعملا ،  داوع  راشب  رتکد  قیقحت  يذمرتلا ،  یسیع  نب  دمحم  یسیع  یبا  يذمرت ،  ننس   . 3
.

عبط هّدج ،  هیمالسالا ،  هلبقلا  راد  هعبطملا  هماوع ،  دمحم  قیقحت  یناتسجسلا ،  يرذالا  ثعشالا  نب  نامیلـس  دواد  یبا  دواد ،  یبا  ننـس   . 4
 . 1419 ه لوا ، 

 . 1419 ه لوا ،  عبط  عیزوتلاو ،  رشنلل  فراعملا  هبتکم  عبط  ینابلا ،  رصان  نب  دمحم  قیقحت  یئاسن ،  بیعش  نب  دمحا  یئاسن ،  ننس   . 5

عبانم زا  رگید  یخرب 

 . دهشم 1403 ق یضترم ،  رشن  یسربط ،  جاجتحا   . 1

 . مق یشعرملا  دیسلا  هبتکم  یشعرم ،  نیدلا  باهش  دیس  قیلعت  يرتست ،  هّللارون  دیس  قحلا ،  قاقحا   . 2

 ، لوا پاچ  رکفلاراد ،  ینالطسق ،  يراخب ،  حیحص  حرشل  يراسلا  داشرا   . 3
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 . توریب  ، 1990

 . مق 1413 ق یمالسا ،  فراعم  داینب  یناجیت ،  دمحم  دیس  دیسرپب ،  ناهاگآ  زا   . 4

 . توریب رداص ،  راد  یسلدنا ،  ّربلادبع  نبا  باحصالا ،  ءامسأ  یف  باعیتسالا   . 5

 . توریب یبرعلا ،  باتکلاراد  ینابیش ،  ریثا  نبا  هباغلادسا ،   . 6

 . توریب هیملعلا ،  بتکلا  راد  ینالقسع ،  رجح  نبا  هباصالا ،   . 7

 . بحاص هاش  ثیدحلا ،  لوصا   . 8

 . هیروبا دومحم  هیدمحملا ،  هنسلا  یلع  ءاوضا   . 9

 . رصم یبلحلا ،  هکرش  يرونید ،  ملسم  نب  هّللادبع  هبیتق  نبا  هسایسلاو ،  همامالا   . 10

 . رصم رشنلاو ،  فیلأتلاو  هنجل  رکاش ،  دمحم  دومحم  قیقحت  يزیرقم ،  یلع  نب  دمحا  نیدلا  یقت  عامسالا ،  عاتما   . 11

 . توریب یملعالا ،  هسسؤم  يرذالب ،  ییحی  نب  دمحا  فارشالا ،  باسنا   . 12

 . یلاحملا هّللادبعوبا  ظفاح  یلامأ ،   . 13

 . یناشاک رکبوبا  نیدلاءالع  ءاملعلا ،  کلم  عناصلا ،  عئادب   . 14

 . نالعالاو عیزوتلاو  رشنلاو  هعابطلل  رجه  راد  ریثک ،  نبا  هیاهنلاو ،  هیادبلا   . 15

 . ینارحب مشاه  دیس  نآرقلا ،  ریسفت  یف  ناهربلا   . 16

 . توریب هایحل ،  هبتکم  راد  يدیبز ،  دمحم  سوماق ،  حرش  یف  سورعلا  جات   . 17

 . نودلخ نبا  خیرات   . 18

 . همرکم هکم  نواعتلاراد ،  یطویس ،  نیدلا  لالج  ءافلخلا ،  خیرات   . 19

 . توریب هیملعلا ،  بتکلاراد  يدادغب ،  بیطخ  یلع  نب  دمحا  رکبوبا  دادغب ،  خیرات   . 20

نیدلا سمش  مالعالاو ، )  ریهاشملا  تایفو  مالسالا و  خیرات  یبهذ (،  خیرات   . 21
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 . یبهذ

 . توریب یملعالا ،  هسسؤم  يربط ،  ریرج  نب  دمحم  كولملاو ، )  ممالا  خیرات  يربط ( خیرات   . 22

 . توریب رکفلاراد ،  يریش ،  یلع  قیقحت  قشمد ،  هنیدم  خیرات   . 23

 . 1367 ش مشش ،  پاچ  مالسا ،  تاراشتنا  هدازدامع ،  نیسح  مالسا ،  لصفم  خیرات   . 24

 . توریب داجسلاراد ،  رفعج ،  نب  بوقعی  یبا  نب  دمحا  یبوقعی ،  خیرات   . 25

 . نآرقلا ریسفت  یف  نایبتلا   . 26

 . توریب یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  یبهذ ،  ظافحلا ،  هرکذت   . 27

 . توریب یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحاراد  یبهذ ،  نیدلا  سمش  ظافحلا ،  هرکذت   . 28

 . یئاسن ننس  رب  یقیلعت   . 29

 . توریب لوا ،  عبط  ثارتلا ،  ءایحاراد  یبلعث ،  ریسفت  نایبلاو ،  فشکلا  ریسفت   . 30

 . توریب هفرعملاراد  هدبع ،  دمحم  رانملا ،  ریسفت   . 31

 . فجنلا هعبط  یمق ،  میهاربا  نب  یلع  یمق ،  ریسفت   . 32

 . توریب یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحا  راد  يزار ،  رخف  ریبک ،  ریسفت   . 33

 . مق نایلیعامسا  هسسؤم  يزیوح ،  یسورع  هعمج  نب  یلعدبع  نیلقثلارون ،  ریسفت   . 34

 . توریب رکفلاراد ،  ینالقسع ،  رجح  نبا  بیذهتلا ،  بیذهت   . 35

 . توریب یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحا  راد  يوره ،  يرهزأ  هغللا ،  بیذهت   . 36

 . دنه دابآردیح  هینامثعلا ،  فراعملا  هرئاد  نابح ،  نبا  تاقث ،   . 37

 . ریثا نبا  لوصالا ،  عماج   . 38

 . توریب رکفلاراد ،  یطویس ،  نیدلا  لالج  ریغصلا ،  عماجلا   . 39
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 . توریب هفرعملاراد ،  یطویس ،  نیدلا  لالج  روثنملاردلا ،   . 40

 . هرهاق یسدقلا ،  هبتکم  يربط ،  نیدلا  بحم  یبقعلا ،  رئاخذ   . 41
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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