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ییاهر هار  اهنت 

باتک تاصخشم 

.1320 ربکا .  یلع  .روپ  يدهم  هسانشرس : 

روپ يدهم  ربکا  یلع  هدنسیون  .ییاهر  هر  اهنت  روآدیدپ :  مانو  ناونع 

1391 ترتع ، رطع  مق : رشن :  تاصخشم 

لایر 978-600-243-040-3  15000 کباش : 

همانباتک 87 ص تشاد :  دای 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

راظتنا .يدهم  ماما  عوضوم : 

فیاظو .يربک  تبیغ  .يدهم  ماما  عوضوم : 

264/297 یئوید :  يدنب  هدر 

224BP/1391 7 و 7685 م هرگنگ :  يدنب  هدر 

یسانشباتک 2035108 هرامش 
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« ٍهاجُْزم ٍهَعاِضِبب  اْنئِج  ُّرُّضلا َو  اَنَلْهَأ  انَّسَم َو  ُزیزَْعلا  اَهُّیَأ  ای  »

! زیزع يا 

.میا هدمآ  تیوس  هب  كدنا  یتعاضب  اب  کنیا  و  هتخیرورف ، ام  ناسک  ام و  رب  هاکناج  يدرد 

! همطاف زیزع  يا 

رد .میدرک  سمل  دوخ  ياه  هناش  رب  ار  اه  هنتف  نیگنس  هیاس  میدش ، بوکدگل  نمشد  تابرـض  ریز  رد  میتفر ، ورف  اه  نافوط  ماک  رد 
.میتشگرب دیمون  مدیود و  شیوس  هب  دیما  ایند  کی  اب  دش ، دنلب  یهاوخداد  يادص  يا  هشوگ  ره 

! زیخرب کنیا ، و 

.زادنارب نیمز  يور  زا  متس  ملظ و  هشیر  زارفارب و  یتیگ  زارف  رب  ار  قح  مچرپ  زیر ، ورف  ناشرس  رب  ار  نارگمتس  خاک  زیخرب و 

5 ص :
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رظتنم قشاع  همزمز 

.نیمغ ياه  لد  هب  امنب  یمشچ  هشوگ  نیشن ، هدرپ  دیشروخ  يا  نیمث ، ِّرُد  يا  نیصح ، ِفهک  يا 

.رظن کی  امرفم  غیرد  تروجنر  نارظتنم  زا  رظن ، زا  بیاغ  ماما  يا  رحس ، هراتس  ار  روجید  بش  يا  رشع  یناث  تّجح  يا 

.يرظن امن  مرک  تمدق ز  نارظتنم  رب  مالسلا ،  هیلع  يردیح  ویرغ  يا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  لیلس  يا  يرکسع ، دنزرف  يا 

.رادم غیرد  هاگن » کی   » تیوک ناگتخوس  لد  زا  راوخ ، هزیر  اوس  ام  تمرک  ناوخ  يا ز  راهبون ، حور  ای  راب ، ضیف  ربا  يا 

.مرک باحس  يا  روآرب ، ناقاتشم  يوزرآ  زیخرب و  مُما ، هلمج  تراظتنا  رد  يا  معن ، لضفا  تدوجو  يا  مرح ، ّلح و  ياوشیپ  يا 

.باتش تروهظ  هب  باتش ، تروهظ  هب  بای ، ضیف  تمرک  ناوخ  اوسام ز  هلمج  يا  باتناهج ، باتفآ  يا 

.سر دایرف  هب  سر ، دایرف  هب  سردایرف ، وت  هداتفا  هچ  ره  يا  سرداد ، ار  ناگدنامرد  همه  يا  سفن ، احیسم  يا 

6 ص :
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دیما اهنت 

هک دنمورب  ياه  گرب  خاش و  هچ  رب  هدید ، اه  یلدگنس  اه و  یمحر  یب  هچ  تسا ، یگدنز  هنهپ  رگنشور  هک  نازورف  دیـشروخ  نیا 
.تسا هدیبات  دنا  هدش  کشخ  یگدنز  رازتخرد  رد  متس  هب 

نامولظم رب  هک  تسا  یتایانج  هچ  دهاش  دـطلغ  یم  نامـسآ  مشچ  رد  کشا  نوچمه  رابهودـنا ، يا  هلاه  اب  هک  گنرمغ  باتهم  نیا 
.تسا هتفر 

گرب و یگدنز  ناتـسلگ  رد  هک  دنیب  یم  دوخ  دزیر ، یم  هنامحر  یب  ار  ناتخرد  گرب  دـسر و  یم  هار  زا  نیگمـشخ  هک  نازخ  نیا 
.دنام یمن  یلگ 

یم میسرت  ناگدید  ربارب  رد  هک  يا  هدنیآ  تسا و  هودنا  درد و  رسارس  .تساز  درد  دولآدرد و  مینک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  ییایند 
.تسا روآ  سأی  زیمآ و  ماهبا  کیرات ، دوش ،

سأی سوباک  نایدا  کمک  اب  ات  دننک ، یم  وجتسج  ّتیونعم  هب  تشگزاب  رد  ار  اهدرد  نیا  نامرد  هار  اهنت  ناواکناور  ناسانـشناور و 
.دننادرگزاب نامدرم  نیا  نارگن  ناگدید  هب  ار  وزرآ  دیما و  غورف  هتخادنا ، رود  هب  یگدنز  قفا  زا  ار  يدیماان  و 

کنیا میبای و  یم  يزورهب  ياهدیون  زا  راشرـس  دـیما و  رـسارس  ار  ینامـسآ  بتک  مینک ، یم  هعجارم  ینامـسآ  نایدا  هب  هک  یماگنه 
، هدومرف نایب  ام  يارب  ار  راـت  هریت و  ياـه  هنتف  نیا  زا  ییاـهر » هار   » هک موصعم  ناـیاوشیپ  زا  هدیـسر  ثیدـح  دـنچ  هب  ارذـگ  یهاـگن 

.دیامن یم  میسرت  نامناگدید  ربارب  رد  ار  دیون  دیما و  زا  راشرس  يا  هدنیآ  يوس  هب  دیما  هچیرد 

7 ص :
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هب مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلباک  دلاخوبا  زا  شدانسا  هلسلس  اب  هرـس  سدق  دیفم  خیـش   _ 1
: دندومرف نم 

؛ ُهَقاثیم   ُ هّللا َذَخَأ  ْنَم  ّالإ  وُْجنَی  ال  ِِملْظُْملا ، ِْلیَّللا  ِعَطِقَک  ٌنَِتف  َّنَِیتْأََتل  ُِدلاخ ! ابَأ  ای 

وا زا  دـنوادخ  هک  یـسک  زج  تفای ، دـهاوخن  ییاهر  هک  دیـسر ، دـهاوخارف  رات  هریت و  بش  نوچ  ییاه  هنتف  نامگ  یب  دـلاخ ! ابا  يا 
(1) .دشاب هتفرگ  نامیپ 

ياهدادـخر ثداوح و  نآ  رد  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  شدانـسا  هلـسلس  اـب  ار  یثیدـح  ینیلک  موحرم   _ 2
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  يزارف  رد  دوش و  یم  حیرشت  نآ  هدننکش  ياه  هنتف  تبیغ و  نارود 

؛  ُْهنِم ٍحوُِرب  ُهَدَّیأ  َو  َنامیءْالا ، ِِهْبلَق  یف  َبَتَک  َو  ُهَقاثیم ،   ُ هّللا َذَخَأ  ْنَم  ّالِإ  وُْجنَی  الَف 

زا یحور  اب  ار  وا  دشاب و  هتشون  شلد  رد  ار  نامیا  دشاب و  هتفرگ  نامیپ  وا  زا  دنوادخ  هک  یـسک  زج  دبای  یمن  ییاهر  اه  هنتف  نیا  زا 
(2) .دشاب هدومن  دییأت  دوخ 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدانسا  هلسلس  اب  هنع  هللا  یضر  قودص  خیش   _ 3

؛  ِقیرَْغلا ءاعُِدب  اعَد  ْنَم  ّالِإ  اْهنِم  وُْجنَی  َو ال  ًيدُه ، ٍمامإ  يُری َو ال  ٍمَلَع  ِالب  َنوُْقبَتَف  ٌهَْهبُش  ْمُُکبیُصتَس 

، دنک یمن  ادیپ  ییاهر  ههبش  نآ  زا  دنام ، دیهاوخ  راعش  تیاده  ِماما  راکشآ و  ِناشن  نودب  هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  امش  يارب  يا  ههبُش 
یسک زج 

8 ص :

ح5. سلجم 6 ، ص45 ، یلامألا : دیفم ، خیش   _ 1 - 1
ح3. هبیغلا ، یف  باب  ص336 ، ج1 ، یفاکلا : ینیلک ،  _ 2 - 2
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.دناوخب ار  قیرغ  ياعد  هک 

: تشاد هضرع  ثیدح _  يوار  نانس _  نب  هّللا  دبع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هنوگچ  قیرغ  ياعد 

؛  َِکنید یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  ُمیحَر ، ای  ُنامْحَر  ای    ُ هّللَأ ای 

.رادب راوتسا  تباث و  دوخ  نید  رب  ارم  بلق  اه ، لد  هدننک  نوگرگد  يا  رگشیاشخب ، يا  نامحر ، يا  ادخ ، يا 

: تشاد هضرع  نانس  نب  هّللا  دبع 

.کنید یلع  یبلق  ّتبث  راصبألا _  و  بولقلا _  ّبلقم  ای  میحر ، ای  نمحر  ای  هّللا  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

(1) .وگب متفگ ، نم  هک  هنوگ  نامه  یلو  دزاس ، یم  نوگرگد  ار  اه  هدید  اه و  لد  دنوادخ  يرآ 

.دومن دایز  مک و  هاوخلد  هب  درک و  فّرصت  دیابن  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  هدیسر  ياهاعد  رد  هک  تسا  حیرص  فیرش  ثیدح  نیا 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  زا  شدانسا  هلسلس  اب  ینیلک  موحرم   _ 4

؛  ُساّنلا ُْهفِْرعَی  َْمل  َو    ُ هّللا ُهَفَرَع  ٍهَمَُون ، ْدبَِعل  یبوُط 

(2) .دنسانشن ار  وا  نامدرم  یلو  دسانشب ، ار  وا  دنوادخ  هک  ناشن ، مان و  یب  هدنب  لاح  هب  اشوخ 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  هطبار  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هاگنآ 

9 ص :

ح49. ص352 ، ج2 ، نیدلا : لامک  قودص ، خیش   _ 1 - 1
ح11. نامتکلا ، باب  ص225 ، ج2 ، یفاکلا : ینیلک ،  _ 2 - 2
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؛  ُساّنلا ُُهفِْرعَی  َساّنلا َو ال  ُفِْرعَی  َُهل ، َُهبُؤی  ٍهَمَُون ال  ٍْدبَع  ِّلُِکل  یبوُط 

(1) .دنسانشن ار  وا  نامدرم  یلو  دسانشب ، ار  نامدرم  وا  دشابن ، هّجوت  دروم  هعماج  رد  هک  ناشن  مان و  یب  هدنب  ره  لاح  هب  اشوخ 

: دیامرف یم  ینالوط  هبطخ  کی  زا  يزارف  رد  نایب  ریما 

؛  ْدَقُْفی َْمل  َباغ  ْنِإ  َو  ْفَْرُعی ، َْمل  َدِهَش  ْنِإ  ٍهَمَُون ، ٍنِمُؤم  ُّلُک  ّالإ  ِهیف  وُْجنَی  ٌنامَز ال  َِکلذ  َو 

زا رگا  دوشن و  هتخانش  دبای  روضح  یسلجم  رد  رگا  ناشن ، مان و  یب  ِنامیا  اب  درف  زج  دبای  یمن  ییاهر  نآ  رد  هک  تسا  ینامز  نیا  و 
(2) .دنزادرپن شیوجتسج  هب  دشاب  بیاغ  یسلجم 

: دومرف هفوک  ربنم  زارف  رب  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  فیرش ، ثیدح  کی  زا  يزارف  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛  ُهَمَوُّنلا َّالإ  اهیف  وُْجنَی  ال  ًهَفِسَْکنُم ، َءایْمَع  ًهَِملْظُم  انَِتف  ْمُِکئارَو  ْنِم  َّنِإ 

.ناشن مان و  یب  دارفا  زج  دبای ، یمن  ییاهر  نآ  رد  هک  تسا ، يا  هدننک  مگ  رد  رس  رات و  هریت و  ياه  هنتف  امش  زا  سپ 

: دومرف دنتسه ؟ یناسک  هچ  ناشن » مان و  یب  دارفا  َهَمَُون ؛  ! » نانمؤم ریما  يا  دندیسرپ :

؛  ُهَنُوفِْرعَی َساّنلا َو ال  ُفِْرعَی  يذَّلَا 

(3) .دنسانشن ار  وا  نامدرم  یلو  دسانشب ، ار  مدرم  هک  یسک 

: دسیون یم  هَمَُون »  » هژاو ریسفت  رد  ریثا  نبا 

: دومرف تسیچ ؟ هَمَُون » : » دندیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا 

10 ص :

ح12. نامه :  _ 1 - 1
(. ص95 يدیهش ، همجرت   ) هبطخ 103 هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس   _ 2 - 2

ص141. هبیغلا ، ینامعن ،  _ 3 - 3
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؛  ٌءیَش ُْهنِم  وُْدبَی  الَف  ِهَْنتِْفلا ، ِیف  ُتُکْسَی  يذَّلَا 

(1) .دوش یمن  رهاظ  وا  زا  يزیچ  دنز و  یم  بل  رب  توکس  رهُم  هنتف ، رد  هک  تسا  یسک  هَمَُون 

مان یب  دارفا  زا  هدش ، لقن  هیلوا  عبانم  رد  هیلع  هّللا  تاولـص  نانمؤم  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  ثیدح  هس  نیا  رد 
: هک تسا  هدمآ  هَمَُون »  » هژاو فیرعت  رد  هدش و  شیاتس  ناشن  و 

.دنسانش یمن  ار  وا  مدرم  یلو  دسانش ، یم  ار  نامدرم  هک  رایشه ، هاگآ و  درف  هَمَُون  . 1

.تسین نامدرم  هّجوت  دروم  هک  یمانمگ  درف  . 2

وا غارس  یسک  دنکن ، ادیپ  روضح  یسلجم  رد  رگا  دنسانشن و  ار  وا  دشاب  هتـشاد  روضح  یـسلجم  رد  رگا  هک  ناشن ، مان و  یب  درف  . 3
.دریگن ار 

.دهدن یسک  تسد  هب  هژوس  زگره  دوشن و  رشتنم  وا  زا  ینخس  دوشن و  دراو  اه  هنتف  رد  هک  طایتحا  اب  نیتم و  صخش  . 4

11 ص :

ص131. ج5 ، رثألاو ، ثیدحلا  بیرغ  یف  هیاهّنلا  ریثا ، نبا   _ 1 - 1
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ییاهر هر  اهنت 

هراشا

هک دنک  یم  تیاور  يرعشا ، دعـس  نب  قاحـسا  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  قاّرو ، هّللا  دبع  نب  یلع  زا  هللا  همحر  قودص  خیش 
: تفگ

نآ نیشناج  نوماریپ  ترضح  نآ  زا  هک  متشاد  رظن  رد  مدیسر ، مالـسلاامهیلع  يرکـسع ) ماما   ) یلع نب  نسح  دّمحم ، وبا  تمدخ  هب 
: دومرف ًءادتبا  ترضح  نآ  سپ  مسرپب ، شدوخ  زا  سپ  ترضح 

ٍهَّجُح ْنِم  ُهَعاَّسلا  َموُقَت  ْنَأ  َیلِإ  اَهیِّلَُخی  َال  مالـسلا َو  هیلع  َمَدآ  َقَلَخ  ُْذنُم  َضْرَْألا  ِّلَُخی  َْمل  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  َقاَحْـسِإ ! َْنب  َدَمْحَأ  اَی 
.ِهِْقلَخ یَلَع  ِهَِّلل 

؛ ِضْرَْألا ِتاَکََرب  ُجِرُْخی  ِِهب  َْثیَْغلا َو  ُلِّزَُنی  ِِهب  ِضْرَْألا َو  ِلْهَأ  ْنَع  َءاَلَْبلا  ُعَفْدَی  ِِهب 

مایق زور  ات  و  هتـشاذگن ، یلاـخ  زگره  هدـیرفآ  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  يزور  زا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا 
ببس هب  دنک و  یم  عفد  نیمز  لها  زا  ار  الب  وا  هلیسو  هب  هک  نامدرم ، رب  شیوخ  تّجح  زا  ار  نیمز  يور  دراذگ  یمن  یلاخ  زیخاتسر 

.دزاس یم  رهاظ  ار  نیمز  تاکرب  دتسرف و  یم  ار  شناراب  وا 

؟ تسیک هفیلخ  ماما و  امش  زا  دعب  ربمایپ ! دنزرف  يا  متشاد : هضرع  دیوگ : قاحسا  نب  دمحا 

دوخ شود  رب  ار  يا  هّچب  رـسپ  دندمآ ، نوریب  هک  یماگنه  دـندش ، لزنم  دراو  باتـش  هب  دنتـساخرب و  ياج  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ 
هام دننامه  شتروص  هک  دنتشاد 

12 ص :
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.دیسر یم  رظن  هب  هلاس  هس  دوب و  هبش  هدراهچ 

: دندومرف هاگنآ 

.اَذَه ِیْنبا  َْکیَلَع  ُتْضَرَع  اَم  ِهِجَجُح  یَلَع  َّلَج َو  َّزَع َو    ِ هّللا یَلَع  َُکتَماَرَک  َال  َْول  َقاَحْسِإ ! َْنب  َدَمْحَأ  اَی 

؛  ًاْملُظ ًارْوَج َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًالْدَع  ًاطِْسق َو  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  يِذَّلا  ُهُِّینَک  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ِلوُسَر  ُّیِمَس  ُهَّنِإ 

ِهَکَلَْهلا َنِم  اَهِیف  وُْجنَی  َال  ًهَْبیَغ  َّنَبیِغََیل  ِهَّللا  ِْنیَنْرَْقلا َو  يِذ  ُلَثَم  ُُهلَثَم  مالـسلا َو  هیلع  ِرِـضَْخلا  ُلَثَم  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ِیف  ُُهلَثَم  َقاَحْـسِإ ! َْنب  َدَمْحَأ  اَی 
؛ ِهِجَرَف ِلیِْجعَِتب  ِءاَعُّدِلل  اَهِیف  ُهَقَّفَو  ِِهتَماَمِِإب َو  ِلْوَْقلا  یَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَتَّبَث  ْنَم  اَّلِإ 

یمن هضرع  وت  هب  ار  مدنزرف  نیا  یتسه ، یمارگ  زیزع و  ادخ  ججح  رب  ّلجو و  ّزع  يادـخ  رب  وت  هک  دوبن  رگا  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا 
.مدرک

رپ متس  روج و  اب  هک  هنوگ  نامه  دزاس ، هدنکآ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  هک  نآ  تسا ، ترـضح  نآ  هینک  مه  ادخ و  ربمایپ  مانمه  وا 
.دشاب هدش 

.تسا نینرقلا  يِذ  لَثَم  وا  لَثَم  .تسا َو  مالسلا  هیلع  رضخ  لَثَم  تّما  نیا  نایم  رد  وا  لَثَم  قاحسا ! نب  دمحا  يا 

: زج هب  دبای  یمن  ییاهر  تکاله  زا  تبیغ ، نارود  نآ  رد  هک  یندش  بیاغ  کی  دوش ، یم  بیاغ  وا  دنگوس  ادخ  هب 

.دشاب هتشاد  هگن  راوتسا  تباث و  وا  تماما  هب  داقتعا  رد  ار  وا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  یسک  ( 1

.دشاب هدومن  ّقفوم  ترضح  نآ  جرف  لیجعت  هب  اعد  يارب  ار  وا  و  ( 2

نانیمطا نآ  اب  ملد  هک  تسه  یناشن  تمالع و  ایآ  نم ! يالوم  يا  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  دـیوگ : قاحـسا  نب  دـمحا 
.دنک ادیپ 

13 ص :
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: دومرف حیصف  یبرع  نابز  اب  داب _  وا  رب  دورد  هک  هّچب _  رسپ  نآ  سپ 

؛! َقاَحْسِإ َْنب  َدَمْحَأ  اَی  ٍْنیَع  َدَْعب  ًاَرثَأ  ُْبلْطَت  اَلَف  ِِهئاَدْعَأ  ْنِم  ُمِقَْتنُْملا  ِهِضْرَأ َو  ِیف  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  اَنَأ 

زا رگید  ندید  زا  سپ  قاحسا ! نب  دمحا  يا  .متسه  دنوادخ  نانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  نیمز و  يور  رد  دنوادخ  ججح  هدنامزاب  نم 
.سرپم ناشن 

.مدمآ نوریب  تماما  نامدود  زا  نامارخ  باداش و  دیوگ : قاحسا  نب  دمحا 

زا دش ، ناوارف  رایـسب  نم  تّرـسم  يداش و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متـشاد : هضرع  مدش و  بایفرـش  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  دعب  زور 
: دومرف تسیچ ؟ نینرقلا  يِذ  رضخ و  ترضح  زا  ترضح  نآ  رد  يراج  ّتنس  نآ  يداهن ، ّتنم  نم  رب  هچنآ 

؛ ! ُدَمْحَأ اَی  ِهَْبیَْغلا  ُلوُط 

! دمحا يا  تبیغ ، نارود  ندش  هدیشک  ازارد  هب 

: دومرف دوش ؟ یم  ینالوط  یلیخ  ترضح  نآ  تبیغ  ایآ  ادخ ! ربمایپ  دنزرف  يا  مدرک : ضرع 

َناَمیِءْالا ِِهْبلَق  ِیف  َبَتَک  اَِنتَیالَِول َو  ُهَدْهَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َذَخَأ  ْنَم  ّالِإ  یَْقبَی  ِِهب َو ال  َنِیِلئاَْقلا  ُرَثْکَأ  ِْرمَءْالا  اَذَه  ْنَع  َعِجْرَی  یّتَح  یِّبَر ، يِإ َو 
؛ ُْهنِم ٍحوُِرب  ُهَدَّیَأ  َو 

.دندوب دقتعم  نآ  هب  هک  یناسک  رتشیب  رما  نیا  زا  ددرگرب  ات  مراگدرورپ ، هب  دنگوس  يرآ ،

: زج هب  دنام  یمن  یقاب  داقتعا  نیا  رب 

؛ دشاب هتفرگ  دّهعت  ام  تیالو  يارب  وا  زا  ّلجو  ّزع  دنوادخ  هک  یسک  ( 1

؛  دشاب هتشون  شلد  رد  ار  نامیا  و  ( 2

14 ص :
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.دشاب هدومرف  دییأت  دوخ  زا  یحور  اب  ار  وا  و  ( 3

َنیِرِکاّشلا َنِم  ْنُک  ُهُْمتْکا َو  َُکْتیَتآ َو  ام  ْذُخَف  هّللا ِ،  ِْبیَغ  ْنِم  ٌْبیَغ  َو    ِ هّللا ِّرِـس  ْنِم  ٌّرِـس  َو    ِ هّللا ِْرمَأ  ْنِم  ٌْرمَأ  اَذَه  َقاَحْـسِإ ! َْنب  َدَمْحَأ  اَی 
؛  نیِّیِّلِع ِیف  ًادَغ  اَنَعَم  ْنُکَت 

.دشاب یم  ادخ  رارسا  زا  يّرس  ادخ و  ياهزار  زا  يزار  ادخ ، رماوا  زا  يرما  نیا  قاحسا ! نب  دمحا  يا 

ام راـنک  رد  نیّیّلع  یلعأ  رد  تماـیق  يادرف  اـت  شاـب ، نارازگـساپس  زا  رادـب و  یفخم  ار  نآ  ریگارف و  مدرک  اـطع  وـت  هب  هک  ار  هـچنآ 
(1) .یشاب

: دسیون یم  نایاپ  رد  هللا  همحر  قودص  خیش 

ار نآ  مدیسرپ ، وا  زا  سپس  .دوب  هدرک  تبث  ار  نآ  دوخ  ّطخ  هب  هک  مدینـش ، قاّرو » هّللا  دبع  نب  یلع   » زا ارـصحنم  ار  ثیدح  نیا  نم 
(2) .مدروآ اجنیا  رد  هک  هنوگ  نامه  دومن ، تیاور  هنع _  هّللا  یضر  قاحسا _  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا 

15 ص :

ص384. ج2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش   _ 1 - 1
ص385. نامه ،  _ 2 - 2

ییاهر هار  www.Ghaemiyeh.comاهنت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 22 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12910/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12910/AKS BARNAMEH/#content_note_15_2
http://www.ghaemiyeh.com


يدنس یسررب 

تیاور مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  سدقم  رـضحم  زا  هطـساو  هس  اب  هرـس  سدق  قودص  خیـش  ار  فیرـش  ثیدح  نیا 
: دنشاب یم  دامتعا  دروم  ربتعم و  هس  ره  هک  هدرک 

قاّرو هّللا  دبع  نب  یلع   _ 1

هب هک  تسا  هدومن  ترفغم  بلط  وا  ّقح  رد  هدرک و  تیاور  وا  زا  ترثک  هب  قودـص  خیـش  هک  تسا  قودـص  خیـش  خـیاشم  زا  ناشیا 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  دروم  دنچ 

(1) .هنع هّللا  یضر  قاّرولا ، هّللادبع  نبّیلع  انثّدح  ریبعت : هب  عیارشلا ، للع  فلا )

(2) .هّللا همحر  قاّرولا ، هّللا  دبع  نب  ّیلع  يورو  ریبعت : هب  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ب )

(3)  . هللا همحر  قاّرولا ، هّللا  دبع  نب  ّیلع  انثّدح  ریبعت : هب  دیحّوتلا ، ج )

(4) .امهنع هّللا  یضر  هدومرف : سپس  هدرب ، مان  قاّقّدلا » یسوم  نب  دمحا  نب  یلع  : » هارمه هب  ناشیا  زا  يدروم  رد  و 

(5) .مهنع هّللا  یضر  هدومرف : سپس  هدرب ، مان  دوخ  خیاشم  زا  يا  هّدع  هارمه  هب  ناشیا  زا  يدراوم  رد  و 

16 ص :

.کی ثیدح  باب 373 ، ص527 ، کی ؛ ثیدح  باب 170 ، ص235 ، ج2 ، عئارشلا ، للع  قودص ، خیش   _ 1 - 1
ص65 ح218. ج3 ، هیقفلا ، ومه ،  _ 2 - 2

ح5 و6. ، 59 باب ص360 ، دیحّوتلا ، ومه ،  _ 3 - 3
ح1. باب 37 ، ص379 ، ج2 ، نیّدلا ، لامک  ومه ،  _ 4 - 4

ح5. ، 63 باب ص406 ، دیحوتلاو ، ح9  ص603 ، ج2 ، لاصخلاو ، ح9  باب 33 ، ص336 ، نامه ،  _ 5 - 5
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(1) .هّللا مهمحر  هدومرف : يدراوم  رد  و 

(2) .تسا ناوارف  رایسب  هدرک  لقن  ثیدح  ناشیا  زا  هللا  همحر  قودص  خیش  هک  يدراوم  رگید 

: دسیون یم  هرس  سدق  ییاهب  خیش 

هب مّدقتم  ياملع  ناگرزب  هک  نیا  زج  دنا ، هدشن  لیدعت  ای  حرج  یلاجر  بتک  رد  هک  هدـمآ  ثیدـح  بتک  رد  ینایوار  یماسا  یهاگ 
رادقم نیمه  .دنا  هدرک  مکح  تایاور  نآ  تّحص  هب  ام  رّخأتم  خیاشم  ناگرزب  دنا و  هدرک  تیاور  ترثک  هب  اهنآ  زا  هدرک ، انتعا  اهنآ 

(3) .دشاب یم  یفاک  اهنآ  تلادع  هب  ّنظ  لوصح  يارب 

: دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  زین  داماد  قّقحم 

مزتلم اهنآ  مان  زا  سپ  دندرک و  یم  لقن  ثیدح  ترثک  هب  اهنآ  زا  دندرک ، یم  میرکت  ار  اهنآ  هک  دنتشاد  يدیتاسا  ام  گرزب  خیاشم 
دروم حیحـص و  اهنآ  هیحان  زا  ثیدح  دنتـسه و  ردـقلا  لیلج  راوگرزب و  اه  نیا  دـنیوگب ، هّللا  همحر  ای  هنع  هّللا  یـضر  هک  دـنا  هدوب 

(4) .دشاب هدشن  ای  دشاب ، هدش  حیرصت  اه  نآ  تلادع  تقاثو و  هب  یلاجر  بتک  رد  هچ  دشاب ، یم  دامتعا 

تـسرهف هدروآ ، هنع » هّللا  یـضر  : » هلمج اهنآ  مان  لاـبند  هب  هدرک و  تیاور  ترثک  هب  اـهنآ  زا  هک  ار  قودـص  خیـش  یناـقمام  همـالع 
(5) .تسا هدومرف  لقن  ار  دامادریم  نایب  سپس  هدرک ،

17 ص :

35 ح1. باب ص241 ، دیحوتلا ، ومه ،  _ 1 - 1
یناعم ص369 ؛ دیحوتلا : ص322 ؛ ج2 ، عئارـشلا : للع  ص86 ؛  ج2 ، ص24 و245 ؛  ج1 ، رابخألا ، نویع  قودـص ، خیـش   _ 2 - 2

ص42. رابخألا :
(. ص276 نیتملا ، لبحلا  نمض  رد  و   ) ص10 نیسمّشلا ، قرشم  ییاهب ، خیش   _ 3 - 3

(. ص172 رگید ، پاچ   ) ص107 هّیوامّسلا ، حشاوّرلا  دامادریم ،  _ 4 - 4
.یگنس پاچ  ص90 ، همتاخ ، ج3 ، لاقملا ، حیقنت  یناقمام ،  _ 5 - 5
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.دشاب یم  ربتعم  حیحص و  وا  هیحان  زا  تیاور  تسا و  دانتسا  دامتعا و  دروم  قاّرو » هّللا  دبع  نب  یلع   » ساسا نیا  رب 

: ثیدح نایوار  رگید  اّما 

هّللا دبع  نب  دعس   _ 2

.دشاب یم  ناثّدحم  ناگرزب  زا  يرعشا ، فلخ  یبأ  نب  هّللا  دبع  نب  دعس  مساقلا ، وبا 

: دسیون یم  وا  ّقح  رد  نّویلاجر  ياوشیپ  یشاجن 

(1) .دوب هفئاط  صخاش  هرهچ  هیقف و  هفئاط ، خیش 

: دسیون یم  وا  ّقح  رد  زین  هللا  همحر  یسوط  خیش 

(2) .دشاب یم  هقث  فیناصّتلا و  ریثک  رابخألا ، عساو  ردقلا ، لیلج 

: دنک یم  هفاضا  ناگژاو  نامه  لقن  زا  سپ  یلح  همّالع 

(3) .دوب هدرک  رادید  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  اب  دوب و  هفئاط  هیجو  هیقف و  هفئاط ، خیش 

: تسا هدومرف  سوواط  نبا  دیس 

(4) .تسه رظن  قاّفتا  وا  تلیضف  تلادع و  تقاثو ، رب 

: دسیون یم  هطبار  نیا  رد  زین  یناث  دیهش 

(5) .تسین وا  ملع  روفو  تقاثو و  تلالج ، رد  یفالتخا  ام  باحصا  نایم  رد 

قاحسا نب  دمحا   _ 3

صوحأ نب  کلام  نب  دعس  نب  هّللا  دبع  نب  قاحسا  نب  دمحا  یلع ، وبا 

18 ص :

.467 مقر ص177 ق  لاجّرلا ، یشاجن ،  _ 1 - 1
.316 مقر ص215 ، تسرهفلا ، یسوط ، خیش   _ 2 - 2

.3 مقر ص78 ، هصالخلا ، یّلح ، همّالع   _ 3 - 3
(. ص428 یگنس ، پاچ   ) ص202 ج2 ، لامعألا ، لابقا  سوواط ، نبا  دیس   _ 4 - 4
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ص380. ج30 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  خیش  لقن  هب   _ 5 - 5
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.دوب ناثّدحم  هتسجرب  ياه  هرهچ  زا  زین  يرعشا 

: دسیون یم  ناشیا  ّقح  رد  یشاجن 

(1) .دوب اه  یمق  دفاو  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  ّصاوخ  زا  هدرک ، تیاور  مالسلاامهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  زا 

زا يو  ار  اه  یمق  ياه  شسرپ  دیسر و  یم  مالسلا  مهیلع  هّمئا  رضحم  هب  وا  اه ، یمق  يوس  زا  هک  تسا  نیا  اه » یمق  ِِدفاو   » زا روظنم 
(2) .درب یم  اهنآ  يارب  ار  مزال  ياه  خساپ  دیسرپ و  یم  مالسلا  مهیلع  ناماما 

: دسیون یم  وا  ّقح  رد  یسو  خیش 

(3) .دوب هدش  فّرشم  نامزلا  بحاص  ترضح  رضحم  هب  دوب و  يرکسع  نسح  ماما  ّصاخ  باحصا  زا  اه و  یمق  ِِدفاو  اه ، یمق  خیش 

(4) .تسا هدرک  حیرصت  وا  تقاثو  هب  و  هدرب ، راک  هب  ار  ریبعت  نامه  زین  همّالع 

اه نآ  نایم  رد  زین  قاحسا  نب  دمحا  هک  هدومن  قیثوت  ار  یهورگ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  هدرک  تیاور  يزار  دمحم  وبا  زا  یشک 
(5) .دوب

(6) .تسا هدرب  مان  ءالکو  نایم  رد  ار  قاحسا  نب  دمحا  قودص ، خیش 

(7) .تسا هدرمشرب  روهشم  باوبا  ارفس و  زا  ار  يو  زین  یسربط  خیش 

19 ص :

.225 مقر ص91 ، لاجّرلا ، یشاجن ،  _ 1 - 1
ص304. ج5 ، لاقملا ، حیقنت  یناقمام ،  _ 2 - 2

.78 مقر ص63  تسرهفلا ، یسوط ، خیش   _ 3 - 3
.6 مقر ص14 ، هصالخلا ، یلح ، همالع   _ 4 - 4

.1053 مقر ص557 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، خیش   _ 5 - 5
ح16. ، 43 باب ص442 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش   _ 6 - 6

ص259. ج2 ، يرولا ، مالعإ  یسربط ،  _ 7 - 7
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ییاوتحم یسررب 

درادرب رد  ار  یناوارف  قیاقح  هدش ، تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  سّدقم  رـضحم  زا  ربتعم  دنـس  اب  هک  فیرـش  ثیدح  نیا 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک 

ادخ تّجح  زا  نیمز  ندوبن  یلاخ   _ 1

هدوبن تّجح  زا  یلاخ  نیمز  يور  زگره  هداهن ، یکاخ  هرک  زارف  رب  مدق  مدآ  ترضح  هک  يزور  زا  هک  هدش  حیرـصت  ثیدح  نیا  رد 
.دوب دهاوخن  تّجح  زا  یلاخ  زگره  تمایق  مایق  زور  ات  و 

: فورعم هلمج  تسام و  یعطق  تاداقتعا  زا  یکی  نیا 

؛  اِهلْهِأب ُضْرالا  ِتَخاَسل  ُهَّجُْحلا  َالَْول 

.درب یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  دوخ  نانکاس  نیمز  دشابن ، نیمز  يور  رد  ادخ  تّجح  هظحل  کی  رگا 

.تسا رظان  ینعم  نیمه  هب 

(1) .میا هدروآ  دمآ » دهاوخ  وا   » باتک رد  ار  نآ  زا  هنومن  هک 18  هدیسر  ام  هب  موصعم  نایاوشیپ  زا  ثیدح  اه  هد  هطبار  نیا  رد 

نیمز يور  رد  یتّجح  ترتف ،»  » نارود رد  هک  دننک  رّوصت  یخرب  دیاش 

20 ص :

خیش ص163 ؛  رثألا ، هیافک  زاّزخ ، ص139 ؛  ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، زا  لقن  هب  ، 187 ص177 _  دمآ ، دهاوخ  وا  هدـنراگن ،  _ 1 - 1
ج1، نیطمـسلا ، دئارف  ینیومح ، ص139 ؛  هبیغلا ، یسوط ، خیـش  ص139 ؛  هبیغلا ، یناـمعن ، ص207 ؛  ج1 ، نیدلا ، لامک  قودـص ،

ص75. ج1 ، هّدوملا ، عیبانی  يزودنق ، ص46 ؛ 
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.تسا هدوبن  مدرم  نایم  رد  یتّجح  دوش ، یم  هدیمان  ترتف  نارود  هک  مرکا ، ربمایپ  یسیع و  ترضح  نیب  ًالثم  تسین ،

بحاص ربمایپ  نوچ  هلـصاف  نآ  رد  یلو  دشاب ، تّجح  زا  یلاخ  نیمز  يور  هظحل  کی  درادـن  ناکما  زگره  تسا و  لطاب  نامگ  نیا 
.دنا هدوب  مدرم  نایم  رد  نیشیپ  ناربمایپ  يایصوا  یغیلبت و  ناربمایپ  یلو  دوش ، یم  هدیمان  ترتف  نارود  دوبن ، تعیرش 

(1) .دوب وا  یصو  بلاطوبا  ترضح  دوب و  ادخ  تّجح  بلّطملا  دبع  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ّدلوت  ماّیا  رد 

(2) .دوب مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  یصو  نیرخآ  بلاطوبا  ترضح 

میدـقت مرکا  ربمایپ  هب  ار  اـه  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تثعب  زا  دـعب  هک  دوب ، بلاـطوبا  ترـضح  تسد  رد  تّوبن  عیادو 
(3) .دومن

اهالب عفد  هلیسو   _ 2

تیاور مرکا  ربمایپ  زا  هطبار  نیا  رد  ناوارف  ثیداحا  دنتـسه ، تّما  نیا  زا  الب  عفد  ببـس  اهنت  مالـسلا  مهیلع  يدـه  هّمئاو  مرکا  ربمایپ 
: تسا هنیفس  ثیدح  اهنآ  نیرتروهشم  هک  هدش ،

فّلخت نآ  زا  سک  ره  دـبای و  یم  تاجن  دوش  راوس  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا ، حون  یتشک  لـثَم  امـش  ناـیم  رد  نم  تیب  لـها  لـثَم 
.دوش یم  كاله  دنک 

ّتنس لها  ربتعم  عبنم  زا 92  ار  نآ  هداد و  صاصتخا  هنیفس  ثیدح  هب  ار  راونألا » تاقبع   » تادّلجم زا  یکی  نیـسح  دماح  ریم  همالع 
.تسا هدرک  لقن 

زا 152 اعمج  هدش و  هفاضا  نآ  هب  رگید  عبنم  نآ 60  بیرعت  صیخلت و  رد 

21 ص :

ص116. دئاقعلا ، قودص ، خیش   _ 1 - 1
ص524. ج7 ، ریدغلا ، ینیما ، همالع   _ 2 - 2

ص445. ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ،  _ 3 - 3
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(1) .تسا هدش  تیاور  ّتنس  لها  ربتعم  عبنم 

: دومرف مداخ  رصنوبا  هب  هراوهگرد  هادف ، انحورا  هّللا  هیقب  ترضح  سّدقم  دوجو 

؛ یتَعیش یلْهأ َو  ْنَع  َءالَْبلا    ُ هّللا ُعَفْدَی  یب  َو  ءایِصْوءْالا ، ُمَتاخ  اَنأ 

(2) .دنک یم  عفد  منایعیش  نادناخ و  زا  ار  اهالب  دنوادخ  نم  هلیسو  هب  متسه و  ایصوا  متاخ  نم 

ناراب شراب  هلیسو   _ 3

یـضیف هطـساو  یهلا  تاضویف  ندیـسر  يارب  .دوش  یم  هفاضا  ناهج  هب  وا  ضیف  هظحل  ره  تسا و  قالطالا  یلع  ضاّیف  ناّنم  دنوادخ 
.دسرب نایناهج  هب  یهلا  تاضویف  وا  تسد  هب  هک  تسا  مزال 

ّتیرـشب ناهج  هب  دنتـسه ، ّتیدـحا  ترـضح  ضیف  هطـساو  هک  ادـخ ، تّجح  نآ  طّسوت  ارـصحنم  یهلا  تاـیانع  همه  ناراـب و  لوزن 
.دوش یم  تیانع 

(3) .دنک یم  لزان  ار  ناراب  نادناخ  نیا  تکرب  هب  ناّنم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ناوارف  ثیداحا  رد 

نیمز تاکرب  روهظ  هلیسو   _ 4

.دوش یم  رهاظ  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تکرب  هب  نیمز  تاکرب  همه  ناوارف  ثیداحا  ساسا  رب 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روثأم  ياه  ترایز  زا  یکی  رد 

؛  ْمُِکتُوُیب ْنِم  ُرُدْصَت  ْمُْکَیلِإ َو  ُِطبْهَت  ِهِرُوُما  ِریداقَم  یف  ِّبَّرلا  ُهَدارِإ 

22 ص :

.196 ص27 _  ج4 ، راهزألا ، تاحفن  ینالیم ،  _ 1 - 1
ح215. ص246 ، هبیغلا ، یسوط ، خیش   _ 2 - 2

ص232؛ ج36 ، ص198 ؛  ج27 ، ص249 ؛  ج26 ، ص6 ؛  ج23 ، ص69 ؛  ج16 ، ص104 ؛  ج10 ، راونالا ، راحب  یـسلجم ،  _ 3 - 3
ص131. ج102 ، ص345 ؛  ج100 ، ص170 ؛  ج90 ، ص61 ؛  ج68 ، ص145 ؛  ج52 ، ص264 ؛  ج44 ،
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(1) .ددرگ یم  رداص  امش  ياه  هناخ  زا  دوش و  یم  لزان  امش  رب  ناگدنب ، روما  تارّدقم  دروم  رد  راگدرورپ  هدارا 

.دزاس یم  رهاظ  ار  شتاکرب  همه  نیمز  دنک ، روهظ  مالسلا  هیلع  مئاق  نوچ  هک  تسا  هدمآ  ناوارف  ثیداحا  رد 

: تسا هدمآ  یثیدح  رد 

؛ َنینِمْؤُْملا َعیمَج  ینِْغلا  ِلوُمُِشل  ِهِِّرِبل ، ِِهتَقَدَِصل َو ال  اعِضْوَم  ْمُْکنِم  ُلُجَّرلا  ُدِجَی  الَف  اِهتاکََرب ، يْدُبت  اهَزُونُک َو  ُضْرءْالا  ُرِهُْظت  ٍِذئَنیح 

تاقدـص و يارب  امـش  زا  یکی  رگید  دـنک ، یم  نوریب  ار  شتاکرب  همه  دـنک و  یم  راکـشآ  ار  دوخ  ياه  جـنگ  نیمز  ماگنه  نآ  رد 
(2) .دریگ یمارف  ار  نانمؤم  همه  تورث  اریز  دنک ، یمن  ادیپ  اج  شتاّربم 

ندیسر هار  اهنت  اوقت   _ 5

: دومرف داد ، هئارا  قاحسا  نب  دمحا  هب  ار  شا  هدید  رون  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

.مداد یمن  هئارا  وت  هب  ار  مدنزرف  نم  يدوبن  یمارگ  ادخ  ياه  تّجح  ادخ و  دزن  رد  وت  رگا  قاحسا ، نب  دمحا  يا 

دزن رد  ار  دوخ  دیاب  دـنیبب  ار  ادـخ  تّجح  زا  یخر  مین  دـهاوخب  سک  ره  هک  دوش  یم  مولعم  تحارـص  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  زا 
.درادب یمارگ  ادخ 

: دیامرف یم  هدرک ، یفّرعم  اوقت  ار  نآ  هار  میرک  نآرق 

؛ » ْمُکاْقتَأ   ِ هّللا َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  »

(3) .تسامش نیرتاسراپ  ادخ  دزن  رد  امش  نیرت  یمارگ  یتسار  هب 

23 ص :

ح2. باب 79 ، ص200 ، تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نبا   _ 1 - 1
ص384. ج2 ، داشرإلا ، دیفم ، خیش   _ 2 - 2

.13 هیآ تارجح ، هروس   _ 3 - 3

ییاهر هار  www.Ghaemiyeh.comاهنت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 31 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12910/AKS BARNAMEH/#content_note_23_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12910/AKS BARNAMEH/#content_note_23_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12910/AKS BARNAMEH/#content_note_23_3
http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  هدرک  یفّرعم  هانگ  ار  لاصو  عنام  نیرت  مهم  هّللا  هّیقب  ترضح  صخش  و 

؛  مُْهنِم ُهُِرثُْؤن  ُهُهَرْکَن َو ال  اّمِم  اِنب  ُلِصَّتَی  ام  ّالِإ  ْمُْهنَع  انُِسبْحَی  امَف 

راظتنا اهنآ  زا  میرادن و  تسود  ار  نآ  ام  هک  دسر ، یم  ام  هب  اهنآ  زا  هک  یناهانگ _  زج _  دراد ، یمن  زاب  اه  نآ  زا  ار  ام  رادید  نُمی 
(1) .میرادن

.دشاب یم  هانگ  باکترا  هار  عنام  اهنت  هانگ و  كرت  ندیسر  هار  اهنت  نایب  نیا  يور 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هینک  مه  مانمه و   _ 6

یم ترضح  نآ  هینک  مه  شا  هینک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مانمه  ترـضح ، نآ  مان  هک  هدش  حیرـصت  ناوارف  ثیداحا  رد 
.دشاب

(2) .تسا هدرک  دانتسا  ثیداحا  نیا  زا  ثیدح  هب 54  یفاص  هّللا  هیآ 

.دنک داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز   _ 7

متس روج و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ، داد  لدع و  زا  هدنکآ  ار  نیمز  هک  تسا  نآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هصخاش  نیرتگرزب 
.تسا هدش 

(3) .تسا هدرک  دانتسا  نومضم  نیا  هب  ثیدح  هب 148  یفاص  هّللا  هیآ 

ناج هک  یماـگنه  یلو  دـنا ، هدوزفین  اـه  متـس  مجح  رب  زج  دـنا ، هرک  ّتیودـهم  ياـعّدا  غورد  هب  خـیرات  لوط  رد  هک  یناداّیـش  همه 
.دنارتسگ یم  ناهج  ّلک  رد  ار  داد  لدع و  دنیچ و  یم  رب  نیمز  يور  زا  ار  متس  روج و  دنک ، یم  روهظ  نابوخ  هلبق  ناناج ،

دراد ینالوط  رمع   _ 8

24 ص :

ص499. ج2 ، جاجتحإلا ، یسربط ،  _ 1 - 1
.135 ص131 _  ج2 ، رثألا ، بختنم  یفاص ، هّللا  هیآ   _ 2 - 2

.233 ص222 _  نامه ،  _ 3 - 3
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دودح رد  کنیا  دنک و  یم  یگدنز  نیمز  يور  رد  تسا و  هدنز  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نامز  زا  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح 
.درذگ یم  شفیرش  رمع  زا  لاس   6000

.تسا هدش  هیبشت  رضخ  ترضح  هب  ینالوط  رمع  یتسیزرید و  رظن  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  سّدقم  دوجو  ناوارف  ثیداحا  رد 

: هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینالوط  ثیدح  کی  نمض  رد  هک  تسا  ّتقد  نایاش  هّجوت و  بلاج 

وا هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رمع  لوط  ناکما  يارب  هک  هدرک  اطع  ینالوط  رمع  رـضخ  ترـضح  هب  تهج  نیا  زا  طقف  ناّنم  دنوادخ 
(1) .دوش لالدتسا 

یناهج تموکح   _ 9

: زا دندوب  ترابع  هک  دنا  هدرک  ادیپ  هرطیس  ناهج  ّلک  رب  رفن  راهچ  اهنت  نیمز  هرک  خیرات  لوط  رد 

.دواد نب  نامیلس  ترضح  ( 1

.نینرقلا وذ  ( 2

.دورمن ( 3

.رصنلا تخب  ( 4

(2) .دندوب رفاک  رگید  نت  ود  نمؤم و  اه  نآ  زا  نت  ود  هک 

تلادع ساسا  رب  ار  یناهج  دحاو  تموکح  دنک ، یم  ادیپ  هرطیس  نیمز  هرک  رساترس  رب  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  زین  هدنیآ  رد 
کی اهنت  ناـهج  ّلـک  رد  دروآ ، یم  رد  زازتها  هب  یتیگ  رـساترس  رب  ار  دـیحوت  مچرپ  دراذـگ ، یم  داـینب  ناـهج  هرتسگ  رد  يدازآ  و 

رد تسا ، دیحوت  مچرپ  نآ  دوش و  یم  هتشارفارب  مچرپ 

25 ص :

ص357. ج2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش   _ 1 - 1
ح130. ص255 ، ج1 ، لاصخلا ، قودص ، خیش   _ 2 - 2
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ینارمکح تموکح  کی  اهنت  نیمز  هرتسگ  رد  تسا و  میرک  نآرق  نآ  دنک و  یم  ادیپ  ّتیمـسر  یـساسا  نوناق  کی  اهنت  ناهج  ّلک 
لامعا هقیلس  کی  اهنت  یناهج  نامدیچ  رد  (1) و  .دوش یم  هدیمان  ءارهزلا » هلود   » هک تسارهز  فسوی  هّقح  تموکح  نآ  دنک و  یم 

: دیامرف یم  دوخ  فیرش  عیقوت  رد  یناهج ، تموکح  راذگناینب  هک  تسا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هقیلس  نآ  دوش و  یم 

؛  ٌهَنَسَح ٌهَوُْسا  یل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ِلوُسَر  ِهَْنبِإ  یف  َو 

(2) .تسا نم  يوگلا  نیرتهب  ادخ  لوسر  رتخد 

ینالوط تبیغ   _ 10

رد مدق  هک  يربمایپ  ره  رشبلاوبا ، مدآ  ترضح  نامز  زا  دراد ، يرـشب  خیرات  يازارد  هب  يا  هنیـشیپ  ناهج  یجنم  روهظ  تبیغ و  دیون 
.تسا هداد  تراشب  نامّزلا  رخآ  حلصم  ناهج و  یجنم  دروم  رد  دوخ  تّما  هب  هداهن ، تایح  هصرع 

.دنک یم  تابثا  ار  ام  راتفگ  قدص  هدیسر ، پاچ  هب  نیدهع  تسویپ  هب  هک  ءایبنا  فحص  سّدقم و  باتک  هب  ارذگ  یهاگن 

حلصم ناهج و  یجنم  زا  نآ  لصف  رد 53  تسا ، لصف  هدش 150  پاچ  میدق  دهع  تسویپ  هب  هک  مالسلا  هیلع  دواد  ترـضح  ریمازم 
.تسا هتفر  نخس  نارود 

.تسا هدیسر  ترضح  نآ  روهظ  تبیغ و  نوماریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یّنس  هعیش و  قیرط  زا  ربتعم  ثیدح  اهدص 

ود رد  ار  يدـهملا » ثیداحا  هعوسوم  ، » همّظعم هّکم  میقم  تیباّهو ، هتـسجرب  ياه  هرهچ  زا  يوَتـسَبلا ، میظعلا  دـبع  میلعلا  دـبع  رتکد 
، هدرک میظنت  دلج 

26 ص :

ص190. هنونکملا ، ررّدلا  یناهجریم ،  _ 1 - 1
ح245. ص286 ، هبیغلا ، یسوط ، خیش   _ 2 - 2
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هدرک يدنـس  یـسررب  ار  یثیدح  ره  و  دشاب ، یم  ثیدـح  دـصکی  اه  نآ  دادـعت  هک  هدروآ ، ار  حیحـص  ثیداحا  طقف  لّوا  دـلج  رد 
(1) .تسا هدومن  دیدرت  اه  نآ  دنس  رد  هک  هدروآ  ثیدح  مّود 292  دلج  رد  تسا ،

دصکی يدوعس ، فورعم  ّتیصخش  کی  هک  تسالاب  يردق  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  تبیغ و  نوماریپ  ثیداحا  دادعت 
زا ّتنـس و  لها  عبانم  زا  اهنآ  همه  تسا و  هدرک  دیکأت  اه  نآ  دنـس  تّحـص  رب  هداد ، صیخـشت  داریا  صقن و  ره  زا  یلاخ  ار  اهنآ  زا 

.دشاب یم  اه  نآ  قیرط 

هیلع يدهم  ترضح  ّدلوت  زا  شیپ  هک  تسا  يّدح  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دیکأت 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدش  فیلأت  ترضح  نآ  تبیغ  دروم  رد  هبیغلا » : » مان هب  باتک  اه  هد  مالسلا 

(2)  . مالسلا هیلع  رقاب  ماما  باحصا  زا  یطامنا ، حلاص  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  زا  هبیغلا ، باتک   _ 1

(3)  . مالسلا هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  يرشان ، مشاه  نب  ساّبع  لضفلا  وبا  زا  هبیغلا ، باتک   _ 2

(4)  . مالسلا هیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  لاضف ، نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  زا  هبیغلا ، باتک   _ 3

(5)  . مالسلا هیلع  مظاک  ماما  باحصا  زا  یمرج ، یئاط  دمحم  نب  نسح  نب  یلع  نسحلا  وبا  زا  هبیغلا ، باتک   _ 4

27 ص :

.ق  1420 همّظعم ، هّکم  هّیّکملا ، هبتکملا  پاچ   _ 1 - 1
ص30. تسرهفلا ، یسوط ، خیش   _ 2 - 2

ص280. لاجرلا ، یشاجن ،  _ 3 - 3
ص257. لاجرلا ، یشاجن ، ص419 ؛  لاجرلا ، یسوط ، خیش   _ 4 - 4

ص255. لاجرلا ، یشاجن ، ص357 ؛ ومه ،  _ 5 - 5
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(1)  . مالسلا هیلع  اضر  ماما  رصاعم  قاّوس ، دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  زا  هبیغلا ، باتک   _ 5

(2)  . مالسلا هیلع  اضر  ماما  رصاعم  جرعا ، رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  زا  هبیغلا ، باتک   _ 6

(3)  . مالسلا هیلع  مظاک  ماما  باحصا  زا  هعامس ، نب  دمحم  نسح  یلع  وبا  زا  هبیغلا ، باتک   _ 7

(4)  . مالسلا هیلع  مظاک  ماما  باحصا  زا  ینئاطب ، هزمح  یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  هبیغلا ، باتک   _ 8

دنا و هدرک  فیلأت  هبیغلا »  » ناونع هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نوماریپ  مالسلا  مهیلع  هّمئا  باحـصا  رگید  هک  يرگید  رثا  اه  هد  و 
.تسا هدیسر  ام  هب  مجارت  لاجر و  بتک  رد  اه  نآ  شرازگ 

دننام دشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تدالو  زا  شیپ  نرق  کی  زا  شیب  اهنآ  زا  یخرب  فیلأت  خـیرات  هک  تسا  هّجوت  بلاج 
(5)  . مالسلا هیلع  رقاب  ماما  باحصا  زا  یطامنا  باتک 

رد هدـش !! حرطم  تبیغ  ثیداحا  مالـسلا ،  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  زا  سپ  هک : دـنا  هتفگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  زا  یخرب 
.میدرک هراشا  اه  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  هدش ، فیلأت  ترضح  نآ  دوعسم  دالیم  زا  شیپ  هنیمز  نیا  رد  باتک  اه  هد  هک  یلاح 

کی زا  طقف  يرغص  تبیغ  لوط  رد  هک  دنا  هتفگ  نادناعم  زا  رگید  یخرب 

28 ص :

ص259. لاجرلا ، یشاجن ،  _ 1 - 1
ص256. نامه ،  _ 2 - 2

ص81. تسرهفلا ، ومه ، ص348 ؛  لاجرلا ، یسوط ، خیش   _ 3 - 3
ص353. نامه ،  _ 4 - 4

ص32. لاجرلا ، یشاجن ، ص50 ؛  تسرهفلا ، ومه ،  _ 5 - 5
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دوخ نیشناج  ناونع  هب  ار  یسک  تشذگرد و  ترضح  ریفس  نیمراهچ  دیسر و  نایاپ  هب  يرغص  تبیغ  نوچ  تفر ، یم  نخـس  تبیغ 
!! دمآ نایم  هب  تبیغ  ود  زا  تبحص  درکن ، نییعت 

، ّفلؤم هک  مینک ، یم  هعجارم  یفاک  لوصا  فیرش  باتک  هب  نخـس  نیا  ندوب  غورد  تابثا  يارب  کنیا  تسا ، خیرات  فیرحت  نیا  و 
لقن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدانـسا  هلـسلس  اب  نآ  رد  ار  تبیغ  ود  هب  طوبرم  ثیداحا  هتـشذگرد و  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  نآ 

: دومرف هک  تسا  هدرک 

؛  ُهَنْوَرَی َساّنلا َو ال  يَرَی  َمِساوَملا ، اَمُهادْحِإ  یف  ُدَهْشَی  ناتْبیَغ ، ِِمئاْقِلل  ( 1

یلو دـنیب ، یم  ار  نامدرم  وا  دـنک ، یم  تکرـش  جـح  مسوم  رد  هلاس  همه  اهنآ  زا  یکی  رد  تسا ، تبیغ  ود  مالـسلا  هیلع  مئاـق  يارب 
(1) .دننیب یمن  ار  وا  مدرم 

؛  ٌهَلیَوَط يرْخُْالا  ٌهَریصَق َو  امُهادْحِإ  ِناتَْبیَغ ، ِِمئاْقِلل 

(2) .ینالوط يرگید  هاتوک و  یکی  تسا ، تبیغ  ود  مالسلا  هیلع  مئاق  يارب 

؛  َکَلَس ٍداو  ِّيَأ  یف  َکَلَه ، ُلاُقی : يرْخُْالا  َو  ِِهلْهَأ ، یلِإ  اْهنِم  ُعِجْرَی  امُهادْحِإ  ِناتَْبیَغ ، ِْرمءْالا  اَذه  ِبِحاِصل  ( 3

ای هدش ، كاله  دوش : یم  هتفگ  يرگید  رد  دنک ، یم  هعجارم  شنادناخ  هب  اه  نآ  زا  یکی  رد  تسا ، تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  يارب 
(3) !؟ تسا هتفر  اجک  هب 

نیا ياه  هخسن  دشاب و  یم  ام  یثیدح  باتک  نیرتربتعم  میرک  نآرق  زا  دعب  یفاک  فیرش  باتک  هک  دناد  یم  نمـشد  تسود و  همه 
ایند مامت  رد  باتک 

29 ص :

ح12. ص339 ، ح1 ، یفاکلا ، ینیلک ،  _ 1 - 1
ح19. ص340 ، نامه ،  _ 2 - 2

ح20. نامه ،  _ 3 - 3
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329 ق)  ) يرمـس دـمحم  نب  یلع  تافو  زا  شیپ  وا  تافو  خـیرات  دـشاب و  یم  یعطق  شّفلؤم  هب  باـتک  نیا  باـستنا  و  تسا ، عیاـش 
.تسا

لعج و زا  تیب  لها  نانمـشد  هک  نیا  رب  تسا  ینـشور  لیلد  عطاق و  ناهرب  ناتبیغ »  » ریبعت هب  یفاک  باتک  رد  ثیدـح  هس  نیا  دوجو 
.دنرادن زیهرپ  هجو  چیه  هب  غورد  ریوزت و 

اب مالسلا ؛  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  تبیغ  زا  نتفگ  نخـس  ماگنه  هب  مالـسلا  مهیلع  يده  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  هک  تسا  هّجوت  بلاج 
.دنا هتفگ  نخس  راوتسا  نشور و  فاّفش ، عطاق ،  نایب  کی 

: تسا هدمآ  دشاب ، یم  ام  ثحب  روحم  هک  يرکسع  ماما  ثیدح  رد  ًالثم 

؛  ًهَْبیَغ َّنَبیغََیل    ِ هّللا َو 

...هک (1) یندش  بیاغ  کی  دوش ، یم  بیاغ  هّتبلا ، هّتبلا  نامگ ، یب  دنگوس ، ادخ  هب 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هتفر ، راک  هب  دیکأت  تادا  نیدنچ  هاتوک  هلمج  نیا  رد 

.تسا هدمآ  هّیمسا  هلمج  اب  ( 1

.هدمآ مسق  واو  اب  ( 2

هدمآ مسق  خساپ  رد  دیکأت  مال  ( 3

.هدش دّکؤم  هیلقث  دیکأت  نون  اب  ( 4

نیا زا  هدافتسا  .دوب  تغالب  يالعا  ّدح  رد  هراومه  اه  نآ  نخس  دندوب و  راگزور  ناغیلب  زا  خیرات و  ياحـصف  زا  مالـسلا  مهیلع  هّمئا 
اه نآ  تغالب  رب  دیآ و  یم  رامش  هب  ثبع  دشاب ، هتشادن  ترورض  هک  ییاج  رد  دیکأت  تاودا  همه 

30 ص :

ص384. ج2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش   _ 1 - 1
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.دنز یم  همطل 

رد نایاوشیپ  همه  هکلب  دشاب ، یمن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  رـصحنم  دـیکأت  رازبا  همه  نیا  ندرب  راک  هب  هک  تسا  هّجوت  بلاج 
: هلمج زا  دنا ، هدومن  مادختسا  ار  دیکأت  تاودا  نینچ  دنا و  هدرک  هدافتسا  یتاّیبدا  نینچ  زا  ترضح ، نآ  تبیغ  نایب  دروم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   _ 1

؛  یّنِم ِْهَیلإ  ٍدوُهْعَم  ٍدْهَِعب  يْدلُو  ْنِم  ُِمئاْقلا  َّنَبیغََیل  اریَشب  ِّقَْحلِاب  ینثََعب  يذَّلا  َو 

زا هک  ینامیپ  کی  اب  دوش ، یم  بیاغ  هّتبلا  هتبلا  نم ، ِنادنزرف  زا  مئاق  هتخیگنارب ، هدنهد  تراشب  قح  هب  ارم  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس 
(1) .تسا هدش  رّرقم  وا  هب  نم 

: ندروآ اب  مالسا  یمارگ  لوسر  زین  اجنیا  رد 

هلیقث دیکأت  نون   _ 4 دیکأت ، مال   _ 3 مسق ، واو   _ 2 هیمسا ، هلمج   _ 1

.تسا هدرب  راک  هب  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تاّیبدا  دننامه 

: دومرف هطبار  نیمه  رد  نایقّتم  يالوم   _ 2

؛  ٌهَجاح دّمَُحم  ِلآ  یف    ِ هّلل ام  ُلِهاْجلا : ُلوُقَی  یّتَح  َّنَبیغََیل  اّمَأ 

(2) .درادن دّمحم  لآ  هب  يزاین  چیه  دنوادخ  دنیوگب : نادان  دارفا  هک  دوش  یم  بیاغ  نانچ  نآ  يو  هک  دیشاب  هاگآ 

.تسا هتفر  راک  هب  هلیقث  دیکأت  نون  دیکأت و  مال  هّیمسا ، هلمج  هّیضیرحت ، امأ »  » زین اجنیا  رد 

: دومرف هنیمز  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   _ 3

31 ص :

ح9. ص68 ، ج51 ، راونالا : راحب  یسلجم ،  _ 1 - 1
ح19. ص119 ، نامه ،  _ 2 - 2
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؛  مُکِرْهَد ْنِم  انینِس  ْمُکُمامإ  َّنَبیغََیل    ِ هّللا امأ َو 

(1) .دش دهاوخ  بیاغ  يزارد  نایلاس  امش  ماما  هّتبلا  هّتبلا  دنگوس ، ادخ  هب  دیشاب ، هاگآ 

.تسا هتفر  راک  هب  هّیضیرحت » امأ   » و هّیمسا ، هلمج  هلیقث ، دیکأت  نون  دیکأت ، مال  مسق ، واو  زین  ثیدح  نیا  رد 

تکاله  _ 11

: تسا هتفر  نخس  تبیغ  رصع  رد  نایعیش  یمگردرس  تریح و  زا  ناوارف  ثیداحا  رد 

: دیامرف یم  نایقّتم  يالوم  ( 1

؛  َنوُرَخآ اهیف  يدَتْهَی  ٌماْوقَأ َو  اهیف  ُّلِضَی  ٌهَْبیَغ ، ٌهَْریَح َو  َُهل  ُنوُکَت 

(2) .دنبای یم  تیاده  رگید  هورگ  دنوش و  یم  هارمگ  نآ  رد  یهورگ  هک  تسا  تریح  تبیغ و  نارود  وا  يارب 

: دومرف هطبار  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2

؛  ِرْحَْبلا ِجاَْومَِأب  ُنُفُّسلا  ُأَفُْکت  امَک  َّنُأَفُْکَتل 

(3) .دنوش یم  مطالت  راچد  ایرد  جاوما  هلیسو  هب  اه  یتشک  هک  هنوگ  نامه  دیوش ، یم  مطالتم  دنگوس  ادخ  هب 

: دومرف همادا  رد  و 

.تسا نیمادک  کی  مادک  هک  دوش ، یمن  مولعم  هک  دیآ ، یم  رد  زازتها  هب  رگیدمه  هباشم  مچرپ  هدزاود 

ضرع متسیرگ و  تّدش  هب  نم  دیوگ : یم  ثیدح  يوار  رمع  نب  لّضفم 

32 ص :

باب 33 ح35. ص347 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش   _ 1 - 1
ح282. ص336 ، هبیغلا ، یسوط ، خیش   _ 2 - 2

ح285. ص338 ، نامه ،  _ 3 - 3
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؟ مینک هچ  نامز  نآ  رد  سپ  مدرک :

؟ ینیب یم  ار  باتفآ  نیا  دـندومرف : دـندرک و  نآ  هب  یهاگن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیبات ، یم  قاـطا  لـخاد  رد  باـتفآ  هنزور  زا 
: دومرف .يرآ  متفگ :

(1) .تسا رت  نشور  دیشروخ  نیا  زا  ام  رما  دنگوس ، ادخ  هب 

: دومرف يرگید  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ( 3

ندش لابرغ  نیا  رد  دش ، دیهاوخ  لابرغ  امتح  دش ، دیهاوخ  هدومزآ  امتح  تخیگنارب ، قح  هب  ار  شلوسر  هک  يدنوادخ  هب  دـنگوس 
دندوب و هدنام  بقع  هک  دنتفا  یم  ولج  يدارفا  دندوب ، الاب  رد  هک  دنیآ  یم  نییاپ  يدارفا  دـندوب ، ریز  رد  هک  دـنیآ  یم  الاب  يدرفا  اه 

(2) .دندوب هداتفا  ولج  هک  دننام  یم  بقع  يدارفا 

نامدرم هب  ار  روهظ  زا  شیپ  نامز  هتفگ ، نخس  حون  ترضح  نافوط  زا  ینالوط  ثیدح  کی  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4
: دنیامرف یم  نایاپ  رد  هدرک ، هیبشت  حون  رصع 

؛  ًهَثیبَخ ُُهتَنییط  َتناک  نَم  ِّلک  ِداِدتْرِِإب  ِرِدَْکلا ، َنِم  ُنامیِْالا  َوُفْصَی  َو  ِهِضْحَم ، ْنَع  ُّقَْحلا  َحُرْصَِیل  ُُهتَْبیَغ ، ُّدَتْمَت  ُهَّنِإَف  ُِمئاْقلا ، َِکلذَک  َو 

همه دادترا  اب  ددرگ ، صّخـشم  هریت  زا  صلاخ  نامیا  لطاب و  زا  قح  ات  دماجنا ، یم  لوط  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  تبیغ  نارود  نینچمه 
(3) .تسا هدوب  ثیبخ  اهنآ  تنیط  هک  یناسک 

: دومرف يرگید  ثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5

َنِم ُجُرْخَیَس  َو  اُوَلبْرَُغی ، اوُزَّیَُمی َو  اوُصَّحَُمی َو  ْنَأ  ْنِم  ِساّنِلل  َُّدب  ال 

33 ص :

.نامه  _ 1 - 1
ح1. ، 12 باب ص201 ، هبیغلا ، ینامعن ،  _ 2 - 2

ح53. ، 33 باب ص356 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش   _ 3 - 3
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؛  ٌریثَک ٌْقلَخ  ِلابْرَْغلا 

(1) .دوش یم  جراخ  لابرغ  زا  يریثک  عمج  دندرگ و  لابرغ  دنوش ، هتخانش  ات  دنوش ، هدومزآ  دیاب  مدرم  ریزگان  هب 

: دومرف يرگید  ثیدح  رد  ( 6

ددرگ یم  رب  رگید  رابکی  هشیش  دیوش ، یم  هتسکش  لافس  دننامه  دنگوس  ادخ  هب  دیوش ، یم  هتسکش  هشیش  دننامه  دنگوس ، ادخ  هب 
(2) .ددرگ یمن  رب  هّیلوا  تلاح  هب  زگره  لافس  یلو  دوش ، یم  لوا  دننامه  و 

نآ هنومن  کی  هک  دنا ، هدیشک  ریوصت  هب  تبیغ  رصع  رد  ار  نایعیـش  راب  ّتقر  عضو  یفلتخم  تاریبعت  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7
، دنوش یم  فّرشم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  بهذم ، سیئر  رضحم  هب  نایعیش  زا  یهورگ  اب  هک  تسا ، یفریص  ریدس  ناتساد 

یم هّللا  هّیقب  ترضح  هب  باطخ  دنک و  یم  هیرگ  هدید  دنزرف  غاد  ردام  دننامه  هتسشن ، اه  كاخ  يور  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دننیب  یم 
: دنیامرف

.تسا هدرک  بلس  نم  زا  ار  مرطاخ  شمارآ  هتفرگ ، نم  رب  ار  سّفنت  هار  هدوبر ، مناگدید  زا  باوخ  وت  تبیغ  نم ! رورس 

: دیامرف یم  دنسرپ ، یم  یناشیرپ  نآ  ّتلع  زا  دنوش ، یم  مارآ  يرادقم  نوچ 

، نایعیش تخس  نومزآ  ینالوط  رمع  تبیغ ، لوط  مالسلا ،  هیلع  مئاق  دالیم  مدید ، یم  ار  نامّزلا  رخآ  عاضوا  هعماج  رفج و  رد  زورما 
رب ملاع  ياه  مغو  مدرک  هدـهاشم  دوخ ، نید  زا  ار  اه  نآ  دادـترا  تبیغ و  لوط  رثا  رد  ار  نانآ  لد  رد  دـیدرت  کش و  ندـمآ  دـیدپ 

(3) .تخیرورف ملد 

یلهاج گرم   _ 12

34 ص :

ح6. باب 12 ، ص204 ، هبیغلا ، ینامعن ،  _ 1 - 1
ح13. ص207 ، نامه ،  _ 2 - 2

ص352. ج2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش   _ 3 - 3
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زا رتاوتم  ثیداحا  زا  ثیداحا  نیا  .تسا  هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانـشن ، ار  شنامز  ماما  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  ثیدـح  اه  هد  رد 
(1) .دشاب یم  ینس  هعیش و  قیرط 

.تسا هتفر  نخس  دیدرت  ّکش و  ندش  رادیدپ  دادترا و  زا  الاب  ثیدح  رد 

« هرصبّتلاو همامإلا   » ار نآ  هتشون ، تبیغ  رصع  رد  نایعیش  یمگردرس  تریح و  نوماریپ  یّلقتسم  باتک  قودص ، خیش  ردپ  هیوباب ، نبا 
.تسا هداهن  مان 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نیا  رد 

؛  داتِقِلل ِطِراْخلاَک  ِِهنیِدب  اهیف  ُکِّسَمَتُْملَا  ًهَْبیَغ ، ِْرمءْالا  َذه  ِبِحاِصل  َّنِإ 

(2) .دشاب یم  تسد  اب  راخ  ندنک  دننامه  نامز ، نآ  رد  نید  هب  ندز  گنچ  هک  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب 

نید رد  يراوتسا   _ 13

ینعی دوش ، یم  ریبعت  ِنَتِْفلا » ُتّالِـضُم   » هب اه  نآ  زا  هک  تسا ، تیب  لها  نایلاوم  نایعیـش و  هار  ارف  يّداح  ياهدادیور  خلت و  ثداوح 
.دهد یم  رارق  طوقس  یبیشارس  رد  دنازغل و  یم  تقیقح  قح و  هارهاش  زا  ار  ناسنا  هک  ییاه  هنتف 

یم مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  تسا ، طرـش  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  لماک  تفرعم  نید ، رد  يراوتـسا  مدـق و  تابث  يارب 
: دیامرف

؛  ِْتیَْبلا َلْهأ  اَنل  َمَّلَس  اْنیَضَق َو  اّمِم  اجَرَح  ِهِسْفَن  یف  ْدِجَی  َْمل  ُُهتَفِْرعَم َو  تَّحَص  ُُهنیقَی َو  َيِوَق  ْنَم  ّالِإ  ِْهیَلَع  ُُتْبثَی  الَف 

رد یجرح  مینک ، یم  مکح  ام  هچ  نآ  دروم  رد  دشاب و  حیحص  شتفرعم  يوق و  شنیقی  هک  یسک  زج  دنام  یمن  تباث  تماما  رما  رب 
ادیپ شلد 

35 ص :
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(1) .دشاب میلست  ًالماک  تیب  لها  ام  ربارب  رد  دنکن و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  دراد  یبیجع  شاداپ  دزغلن ، اه  هنتف  رد  دشاب و  مدق  تباث  هک  یسک  اّما 

؛  ٍدُُحا ٍرَْدب َو  ِءادَهُش  ْنِم  ٍدیهَش  ِْفلَأ  َرْجَأ  َّلَج  َّزَع َو    ُ هّللا ُهاطْعَأ  انِِمئاق  ِهَْبیَغ  یف  اِنتالاَُوم  یلَع  َتَبَث  ْنَم 

ردب و يادهـش  زا  دیهـش  رازه  شاداپ  ّلجو  ّزع  دنوادخ  مالـسلا ،  هیلع  ام  مئاق  تبیغ  نامز  رد  دـشاب ، راوتـسا  ام  تالاوم  رب  سک  ره 
.دیامرف تیانع  وا  هب  دحا 

هیبشت تسد  رد  شتآ  نتشادهگن  تسد و  اب  راخ  ندرک  كاپ  هب  هتفر و  نخس  تبیغ  رصع  رد  يرادنید  یتخـس  زا  ثیدح  اه  هد  رد 
.تسا هدش 

و دشاب ، یم  ریذپ  ناکما  یلاعت  قح  ّصاخ  تیانع  اب  طقف  نید  رد  يراوتـسا  هک  نیا  نآ  هدـش و  هراشا  هتکن  کی  هب  ثیدـح  نیا  رد 
: تسا هدومرف  اذل 

تماما هب  داقتعا  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  زج  دبای ، یمن  ییاهر  تکاله  زا  نآ  رد  هک  یتبیغ  دوش ، یم  بیاغ  وا  دنگوس ، ادخ  هب 
(2) .دشاب هدومن  راوتسا  تباث و  ترضح  نآ 

: تسا هدش  نایب  فیرش  ثیدح  زا  زارف  نیرخآ  رد  درادب ، تباث  دوخ  داقتعا  رد  ار  ام  دنوادخ  ات  مینک  هچ  هک  نیا  اّما 

جرف رما  رد  لیجعت  يارب  اعد   _ 14

: دیامرف یم  قاحسا  نب  دمحا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  فیرش ، ثیدح  نیا  رد 

: هک یسک  زج  دبای  یمن  ییاهر  تکاله  زا  تبیغ ، نامز  نآ  رد 

36 ص :
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؛  درادب تباث  ترضح  نآ  تماما  هب  لوق  رب  ار  وا  دنوادخ  ( 1

(1) .دیامرف تیانع  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  اعد  قیفوت  وا  هب  دنوادخ  ( 2

رگا دـشاب ، ّتیدـحا  ترـضح  قیفوت  اب  دـیاب  زین  نآ  دـشاب ، یم  ییاهر » هر  اهنت   » هک جرف » رما  رد  لـیجعت  يارب  اـعد   » ناـیب نیا  يور 
یم شومارف  ار  شدوخ  مه  هک  دنک ، یم  مگ  ار  هار  یگدـنز  بیـشن  زارف و  رد  نانچ  نآ  دـنک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ناسنا  دـنوادخ 

.دیآ یمن  رب  ییوج  هراچ  ددص  رد  مه  دوش و  یمن  هّجوتم  ار  يزور  هیس  یتخبدب و  همه  نیا  أشنم  مه  دنک ،

اجنیا زا  یگدـنز  ياسرفناج  بئاصم  هاکناج و  تالکـشم  همه  تسالوم ، تبیغ  ناهج ، خـلت  ثداوح  اه و  یتخبدـب  همه  همـشچرس 
.دسر یمن  ام  يالوم  نماد  هب  ام  تسد  هک  دریگ  یم  تأشن 

.میتسین زین  ییوج  هراچ  رکف  هب  هجیتن  رد  میرادن و  هّجوت  زین  هتکن  نیا  هب  هک  نیا  رتراب  فّسأت 

ار هتفر  باوخ  هب  نادـجو  ددرگ ، نومنهر  بئاصم  نیا  نامرد  درد و  هب  ار  هعماج  دـیاب  دـشیدنیب ، هعماـج  تداعـس  هب  هک  یـسک  ره 
بحاص تبیغ  زا  ناهج  تالکـشم  همه  هک  دنک  میهفت  اه  ناسنا  هعماج  هب  دنک و  يروآدای  اهنآ  هب  ار  نآ  ِنامرد  درد و  دنک ، رادیب 

جرف رد  لیجعت  ناّنم  دنوادخ  زا  هدروآ ، يور  دنوادخ  يوس  هب  یعمج  هتسد  هک  تسا  نیا  نآ  نامرد  اهنت  دریگ و  یم  تأشن  الوم  و 
.مییامن تلأسم  ار  ترضح  نآ 

ات دنـسانش ، یمن  اپ  زا  تسد  نآ  ندرک  ادیپ  هار  رد  دـنوش و  یم  جیـسب  هناخ  لها  همه  دوش ، مگ  هناخ  کی  رد  ییاهب  نارگ  ِّرُد  رگا 
.دنبایب ار  دوخ  هدش  مگ 

تبیغ هدرپ  تشپ  رد  ار  دوخ  يالوم  تّجح و  هک  تسا  نرق  هدزاود  زا  شیب 
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رد یلو  دننک ، یم  مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  همه  نیا  اب  دنتـسین ، نینهآ  ياهدس  نیا  ندز  رانک  ددص  رد  زگره  دـنا و  هدرک  مگ 
.دنیآ یمن  رب  ییوج  هراچ  ددص 

هک نایرفعج ، يدهم  جاح  موحرم  دوب ، مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترـضح  هب  تدارا  قشع و  رد  یناف  هک  هدرک ، رفـس  نازیزع  زا  یکی 
مق هب  نارکمج  سّدقم  دجـسم  دصقم  هب  نارهت  زا  يا  هبنـش  هس  رـصع  درک : یم  لقن  دوب ، نارکمج  سّدـقم  دجـسم  يانما  تئیه  زا 
هب نارکمج  زا  دجـسم  لامعا  ماجنا  زا  سپ  میدـش ، فّرـشم  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  هب  تیب  لها  همیرک  تراـیز  زا  سپ  میدـمآ ،

.میدرک تکرح  مق  يوس 

رد ار  بآ  سکالف  میتشاد ، هگن  ار  نیـشام  دشاب ، یم  تکرح  رد  دجـسم  يوس  هب  هدایپ  هک  میدید  ار  يراوگرزب  دیـس  هار  يانثا  رد 
هب دییامرف  یم  هزاجا  میا ، هدروآ  نارهت  زا  هک  تسا ، یکنخ  بآ  میدرک ، ضرع  مارتحا  يادا  مالـس و  ضرع  زا  سپ  میتفرگ ، تسد 

.مینک میدقت  ناترضحم 

.میدومن میدقت  ناشتمدخ  هب  میدرک  رپ  ار  ناویل  هزاجا  بسک  زا  سپ 

؟ هّللا ءاشنا  اجک  هک  میتشاد  هضرع 

.مور یم  نارکمج  دجسم  هب  دندومرف :

.دییامرفب اعد  هّللا  هیقب  اقآ  جرف  يارب  میتشاد : هضرع 

.تسام نایعیش  هفیظو  نآ  دندومرف :

.دش لقتنم  نآ  هب  ام  نهذ  تافّرشت ، همه  دننامه  یلو  دوب ، حیرص  هچ  رگا  هلمج  نیا 

: دندومرف دندوب  هدرک  لیم  ار  ناویل  بآ  زا  یمین  هک  یلاح  رد  هاگنآ 

نآ هب  ات  دـننک ، ادـیپ  زاین  بآ  ناویل  فصن  هب  نابایب  طسو  رد  يزور  رگا  دـنرادن ، انتعا  ام  هب  ناویل  فصن  نیا  هزادـنا  هب  ام  ناـیعیش 
ادیپ یسرتسد 
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رب وجتـسج  ددصرد  دنتـسین و  ام  لابند  هب  دنا و  هدرک  مگ  ار  ام  هک  تسا  لاس  زا 1200  شیب  یلو  دننیـشن ، یمن  ياپ  زا  دنا ، هدرکن 
.دنیآ یمن 

: دندرک هفاضا  سپس 

هناخ يرگید  دراد ، ضیرم  یکی  دنتسه ، دوخ  لکشم  لابند  هب  مادک  ره  دنوش ، یم  فّرـشم  نارکمج  دجـسم  هب  هک  مدرم  همه  نیا 
!؟ دنیآ یم  ام  رطاخ  هب  طقف  اهنیا  زا  رفن  دنچ  دنتسه ، شیوخ  لکشم  لابند  هب  مادک  ره  دراد ، جاودزا  لکشم  یموس  دهاوخ ، یم 

بلاغ رد  .دوب  یناهفـصا  هّللا  هیآ  موحرم  يالکو  زا  هک  میتشاد ، يراهدـنق  يولوم  ياـقآ  ماـن  هب  يراوگرزب  درم  سّدـقم  دهـشم  رد 
.میتشگ یم  ضیفتسم  ناشرضحم  زا  میدش و  یم  فّرشم  ناشتمدخ  هب  سّدقم ، دهشم  هب  دوخ  تافّرشت 

زا يزیچ  دـینک و  اـعد  ـالوم  جرف  يارب  طـقف  رّهطم  مرح  رد  دـیوش ، یم  فّرـشم  مرح  هب  تقو  ره  هک  درک ، یم  هیـصوت  اـم  هب  اـبلاغ 
زا ار  دوخ  جئاوح  دیوش و  فّرـشم  یلماع  ّرح  خیـش  تمدخ  هب  دیدمآ ، نوریب  مرح  زا  هک  یماگنه  دیرواین ، نابز  رب  ار  دوخ  جئاوح 

.دیریگب ناشیا 

یم هعیـش  گرزب  ناثّدـحم  زاو  دراد  حیرـض  هعقب و  رّهطم  نحـص  رد  هعیـشلا » لئاسو   » گنـسنارگ باتک  بحاص  یلماع ، ّرح  خـیش 
.دشاب

یم یلماـع  ّرح  خیـش  نوچ  يدارفا  دـشاب ، هچ  ره  امـش  جـئاوح  هک  تسا  نیا  يراهدـنق  يولوم  ياـقآ  موحرم  هیـصوت  رد  ّمهم  هتکن 
رّهطم مرح  رد  دینکن ، هنیزه  لئاسم  نیا  هب  رّهطم  مرح  رد  ار  دوخ  تقو  دـینادب و  ار  فَقوم  ردـق  اذـلو  دـننک  هدروآرب  ار  نآ  دـنناوت 

، دوش هدروآرب  تجاح  نیا  رگا  هک  دشاب ، یم  اه  ناسنا  همه  كرتشم  تجاح  هک  دینک  اعد  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  طقف 
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.دوشگ دهاوخن  ار  یلکشم  جئاوح ، رگید  ندش  هدروآ  رب  دوشن ، هدروآرب  تجاح  نیا  رگا  و  دوب ، دهاوخن  یقاب  یتجاح  رگید 

تـسا هتفهن  نآ  رد  زین  ام  جرف  هک  مینک ، اعد  الوم  جرف  يارب  دوخ ، جئاوح  همه  سأر  رد  هک  تسا  ضرف  ام  همه  رب  رذگهر ، نیا  زا 
: فیرظ رایسب  ریبعت  و 

؛  ْمُکُجَرَف َِکلذ  َّنِإَف  ِجَرَْفلا  ِلیْجعَِتب  َءاعُّدلا  اوُِرثْکَأ  َو 

(1) .تسا نآ  رد  زین  امش  جرف  هک  دینک  اعد  رایسب  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب 

.دراد هراشا  نآ  هب 

یهلا هریخذ  نیرخآ   _ 15

: دنیامرف یم  دنوادخ  نذا  هب  دندوب ، لاسدرخ  یکدوک  هک  مالسلا  هیلع  ماما  دسرپ ، یم  ناشن  زا  قاحسا ، نب  دمحا  هک  یماگنه 

؛  ِهِضْرأ یف    ِ هّللا ُهَّیَِقب  اَنَأ 

.متسه نیمز  يور  رد  ادخ  تّجح  نیرخآ  نم  قاحسا ! نب  دمحا  يا 

(2) .دومن یّقلت  ناّنم  دنوادخ  زا  ار  یتاملک  رشبلا ، وبا  مدآ  ترضح  ادخ ، تّجح  نیلّوا 

زا ار  یتاملک  مادـک  ره  مالـسلا  مهیلع  ایبنألا  متاخ  ترـضح  یـسیع و  ترـضح  یـسوم ، ترـضح  میهاربا ، ترـضح  حون  ترـضح 
.زگره هن ، تفای ؟ نایاپ  یهلا  تاملک  ایآ  یلو  دندومرف ، نایب  دوخ  ياه  تّما  هب  دندرک و  یّقلت  ناّنم  دنوادخ 

تاملک یلو  دوش ، یم  مامت  اهایرد  دوش ، هتـشون  اـه  بّکرم  نیا  اـب  یهلا  تاـملک  دـنوش و  بّکرم  اـهایرد  همه  رگا  نآرق ، ریبعت  هب 
یّتح دریذپ ، یمن  نایاپ  یهلا 

40 ص :
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.37 هیآ هرقب ، هروس   _ 2 - 2
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(2) .دشاب یمن  ریذپ  نایاپ  یهلا  تاملک  مه  زاب  دوش  ربارب  تفه  ای   (1) ربارب ود  اهایرد  نیا  رگا 

نآ فرح  ود  هک  دـشاب ، یم  فرح  فیرـش 27  ثیدح  ریبعت  هب  دـشاب ، یم  اه  ناسنا  رب  هضرع  لباق  هک  یهلا  تاملک  زا  رادـقم  نآ 
، دنا هتفرگ  هرهب  اه  نآ  زا  لمع  ماقم  رد  هدرک ، هبرجت  ار  اه  نآ  دوخ  شنیب  شناد و  اب  مدرم  و  هدش ، هضرع  مدرم  رب  ناربمایپ  طّسوت 

(3) .دروآ یم  هّللا  هّیقب  ترضح  ار  رگید  فرح   25

.دوش یم  هدوزفا  دوجوم  شناد  نیا  رب  ترضح  نآ  طّسوت  دوجوم  ملع  ربارب  ساسا 2112  نیا  رب 

.دش نوگرگد  ایند  هرهچ  دوزفا ، دوجوم  ملع  نارازه  رب  ملع  کی  قرب ، عارتخا  اب  نوسیدا » »

.دیدرگ نوگرگد  یّلک  هب  ناهج  هرهچ  دش ، هدوزفا  دوجوم  ملع  نارازه  رب  ملع  کی  رتویپماک ، عارتخا  ام  نامز  رد 

ام يارب  ناهج  هرهچ  رگید  دیازفیب ، هکلب 1250 % هن 200 % هن 100 ،% دوجوم ، شناد  نارازه  رب  دیایب ، هّللا  هّیقب  ترـضح  يزور  رگا 
.تسین میسرت  لباق 

هک دـنک  یم  اضاقت  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شردارب  زا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یلع  هک  یماگنه  رذـگهر  نیا  زا 
: دیامرف یم  دیامن ، میسرت  ناشیا  يارب  ار  روهظ  رصع 

؛ ُهَنوُکِرُْدت َفْوَسَف  اوُشیعَت  ْنِإ  ْنِکل  َو  ِِهلْمَح ، ْنَع  ُقیضَت  مُکُمالْحأ  َِکلذ َو  ْنَع  ُفَعْضَت  ْمُُکلوُقُع  َّیَُنب ! ای 

لّمحت زا  امش  راکفا  دنتسه و  ناوتان  نآ  كرد  زا  امش  ياه  لقع  مرسپ !

41 ص :

.109 هیآ فهک ، هروس   _ 1 - 1
.27 هیآ نامقل ، هروس   _ 2 - 2

ص841. ج2 ، حئارجلاو ، جئارخلا  يدنوار ، بطق   _ 3 - 3
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(1) .دیمهف دیهاوخ  دینک ، كرد  ار  نامز  نآ  دینامب و  هدنز  رگا  دنزجاع ، نآ 

میسرت ار  نآ  موصعم  ماما  رگا  یّتح  دنرادن ، ار  نامز  نآ  ریوصت  تردق  ام  ياه  هشیدنا  راکفا و  هک  دوش  یم  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا 
.میرادن رایتخا  رد  ار  نآ  يابفلا  اریز  میسرب ، نآ  قمع  هب  میناوت  یمن  ام  دنک ،

.ایند نیا  هب  تبسن  تسا  نینج  کی  لثَم  روهظ ، رصع  هب  تبسن  ام  لثم 

یم الاب  اه  نآ  ياه  لقع  دهد ، یم  رارق  یهلا  ناگدنب  رس  رب  ار  دوخ  رثا  ایمیک  تسد  دروایب ، فیرشت  هّللا  هّیقب  ترضح  هک  یماگنه 
(2) .دننک یم  ادیپ  ار  رترب  شناد  نآ  تفایرد  تردق  دور و 

.دنک اعد  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  زور  بش و  دیاب  تسا ، دنم  هقالع  يژولونکت  ملع و  تفرشیپ  هب  سکره 

خیرات ياتسار  رد  نامولظم  نوخ  مقتنم   _ 16

زا نادـنزرف !؟ زا  یـسک ؟ هچ  زا  یلو  دریگ ، یم  ار  خـیرات  ياتـسار  رد  ناـمولظم  نوخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دـیدرت  نودـب 
!؟ ناراداوه

: هک تسا  نیا  ام  يداقتعا  تامّلسم  زا 

« يرُْخا َرْزِو  ٌهَرِزاو  ُرَِزت  «ال 

(3) .دشک یمن  شود  رب  ار  يرگید  راب  یسک  زگره 

!؟ دنا هدرک  یهانگ  هچ  وا  رابت  لسن و  هدیناسر ، تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیزی  رگا 

زا یکی  رکب  یبا  نب  دمحم  هکنانچ  تسین ، مرج  هک  ندوب  دیزی  رسپ 

42 ص :

ص360. ج2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش   _ 1 - 1
ص25 ح21. ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ،  _ 2 - 2

هیآ 7. رمز ، هروس  هیآ 18 ؛  رطاف ، هروس  15 ؛  هیآ ءارسا ، هروس  164 ؛  هیآ ماعنا ، هروس   _ 3 - 3
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.دشاب یمن  مرج  وا  يارب  ندوب  رکبوبا  رسپ  دشاب و  یم  نایقّتم  يالوم  نارای  نیرتهب  زا  عّیشت و  خیرات  رد  هتسجرب  ياه  هرهچ 

یتموکح هریـس   » باـتک رد  دـهد ، یمن  اـم  هب  ار  هزاـجا  نیا  راتـشون  نیا  دودـحم  تاحفـص  هک  تسه  زاـین  ینـالوط  ثحب  هب  اـجنیا 
.میا هتفگ  نخس  هطبار  نیا  رد  لیصفت  هب  مالسلا »  هیلع  يدهم  ترضح 

وا زا  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  شردام  ماقتنا  هادف  انحاورا  هّللا  هّیقب  ترـضح  دوش و  یم  هدـنز  اریَمُح  ناوارف  تایاور  ساسا  رب 
(1) .دریگ یم 

(2) .دوش یم  هتفرگ  اه  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نسحم  ترضح  نوخ  ماقتنا  دنوش و  یم  هدنز  ذفنق  يالوم  ذُفُنق و 

(3) .دوش یم  هتفرگ  اه  نآ  زا  البرک  تشد  نادیهش  رگید  مالسلا و  هیلع  نادیهش  رالاس  نوخ  ماقتنا  دنوش و  یم  هدنز  البرک  هلتق 

نوخ مقتنم  روهظ  رد  دیامرفب و  رظن  فرـص  تبیغ  نارود  هّیقب  زا  هک  میهد  یم  مسق  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تمظع  هب  ار  ادـخ 
.دیامرفب لیجعت  مالسلا  مهیلع  البرک  رغصا  یلع  ارهز و  نسحم 

يرثکا ّدح  دادترا   _ 17

.دش هراشا  نآ  هب  مهدراهچ  ات  مهدزای  ياهزارف  رد  هک  هدش ، هراشا  ترضح  نآ  تماما  هب  نیلئاق  رتشیب  دادترا  هب  زارف  نیا  رد 

یهلا نامیپ   _ 18

: هدومرف هک  اجنآ  هدش ، ریبعت  یهلا  نامیپ  ناونع  هب  تماما »  » زا هرقب  هروس  زا  هیآ 124  رد 

43 ص :

.یگنس پاچ  ص605 ، ج2 ، راربألا ، هیلح  ینارحب ، مشاه  دیس   _ 1 - 1
ص598. نامه ،  _ 2 - 2

ص39. ج3 ، ریسفّتلا ، یشاّیع ،  _ 3 - 3
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؛ » َنیِملاّظلا يِدْهَع  ُلانَی  «ال 

.دسر یمن  ناراکمتس  هب  نم  نامیپ 

(1) .تسا هدش  ریبعت  یهلا  نامیپ  دهع و  ناونع  هب  تماما  زا  زین  تاروت  رد  هک  تسا  هّجوت  بلاج 

: تسا هدمآ  الاب  ثیدح  زا  يزارف  رد 

(2) .دشاب هتفرگ  نامیپ  ام  تیالو  يارب  وا  زا  ناّنم  دنوادخ  هک  یسک  زج  دنام  یمن  یقاب  تماما  دهع  رب 

خسار نامیا   _ 19

: تسا هدش  میسقت  مسق  ود  هب  نامیا  ناوارف  ثیداحا  رد 

راوتسا نامیا  ( 1

یتیراع نامیا  ( 2

رد یلو  دوش ، یم  اطع  ناسنا  هب  هک  تسا  یتیراع  نامیا  عَدْوَتْسُم »  » نامیا یلو  دشاب ، راوتسا  خسار و  هک  تسا  ینامیا  ّرَقَتْسُم »  » نامیا
(3) .دوش یم  هتفرگ  وا  زا  راگزور  شکاشک 

: هک تسا  هدمآ  الاب  زارف  رد 

؛  َنامیءْالا ِهْبلَق  یف  َبَتَک  َو 

(4) .دشاب هتشون  شلد  رد  دنوادخ  ار  نامیا 

.دشاب راوتسا  تباث و  ام  نامیا  هک  میهاوخب  دنوادخ  زا  هظحل  ره  دیاب  دوب ، دهاوخ  یهلا  قیفوت  هب  زین  خسار  نامیا  يرآ 

یناّبر تادییأت   _ 20

44 ص :

زارف 21. ، 17 باب شیادیپ ، رفس  میدق ، دهع  سّدقم ، باتک   _ 1 - 1
ص348. ج2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش   _ 2 - 2

ص159. ج48 ، راونالا : راحب  یسلجم ، همالع   _ 3 - 3
.نامه قودص ، خیش   _ 4 - 4
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اذـل دـشاب و  یم  ریذـپ  ناکما  یهلا  دـییأت  قیفوت و  اب  ارـصحنم  اه  نیا  همه  هک  هدـش  دـیکأت  ثحب ، دروم  ثیدـح  زا  زارف  نیرخآ  رد 
: تسا هدومرف 

اب ار  وا  دشاب و  هتشون  شلد  رد  ار  نامیا  دشاب ، هتفرگ  نامیپ  ام  تیالو  رب  وا  زا  دنوادخ  هک  یـسک  زج  دنام ، یمن  یقاب  تماما  رما  رب 
(1) .دشاب هدرک  دّیؤم  دوخ  زا  یحور 

.ثحب دروم  ثیدح  ياهزارف  نوماریپ  مزال  بلاطم  زا  يا  هدرشف  دوب  نیا 

جرف رما  رد  لیجعت  يارب  اعد  نامّزلا ، رخآ  ياه  هنتف  زا  ییاهر  هر  اهنت  تبیغ  رـصع  رد  هک  میریگ  یم  هجیتن  اـه  نآ  همه  زا  کـنیا  و 
.دشاب یم 

رارطـضا و ساسحا  لد و  قامعا  زا  دریگب ، همـشچرس  خـسار  نامیا  زا  دـشاب ، هارمه  یهلا  تاقیفوت  ینّابر و  دـییأت  اـب  دـیاب  اـعد  نیا 
.دشاب هارمه  هعجاف  قمع  كرد 

: مینک یم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  هتکن  دنچ  هب  کنیا  و 

45 ص :

.نامه  _ 1 - 1
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جرف يارب  اعد 

تسا ینیع  بجاو  جرف  يارب  اعد  . 1

یناگمه دروم  رد  مراکملا » لایکم   » فیرـش باتک  رد  لایکم  بحاـص  هب  روهـشم  داـبآ ، دـمحا  يوسوم  یقت  دـمحم  دّیـس  هّللا  هیآ 
: دسیون یم  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  اعد  ندوب 

.دننک تبظاوم  نآ  هب  ناکم  نامز و  ره  رد  دننک و  مامتها  رما  نیا  هب  هک  تسا  مزال  نامیا  لها  همه  رب 

نینچ نآ  نتم  هک  دـننک  یم  داهـشتسا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  هقداص  يایؤر  کی  هب  نآ  ینیع  بوجو  تابثا  يارب  هاگنآ 
: تسا

یناحبس تادییأت  هب  دّیؤم  هک  ام ، ینامیا  ردارب  هک  تسا  يزیچ  تسه ، ام  بلاطم  دّیؤم  دوش و  هتفگ  تسا  هتـسیاش  اج  نیا  رد  هچنآ 
، دـیامرف اطع  وا  هب  دـهاوخ  یم  ماـّیا  نیا  رد  هچنآ  دـیازفیب و  وا  ّولع  رب  دـنوادخ  هک   (1) یناهفـصا رقاب  دمحم  ازریم  اغآ  ینعی : تسا 

: تفگ

هیلع یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  تسا ، نیمز  نیا  زارف  رب  هچنآ  رب  ادـخ  تّجح  مامت ، ردـب  مانا ، يالوم  مامه ، ماما  اـه ، بش  زا  یبش 
، مدید ایؤر  ملاع  رد  ار  مالسلا 

46 ص :

باتک دلج  بیرق 90  بحاص  .ق  يافوتم 1371  ناهفصا ، دنمـشزرا  ياملع  زا  ینامیا ، هیقف  رقاب  دمحم  ازریم  جاح  موحرم   _ 1 - 1
تـسود نیرت  کیدزن  تسا ، هدیـسر  عبط  هب  اـه  نآ  زا  يدادـعت  دـشاب و  یم  ّتیودـهم  هصرع  رد  اـهنآ  زا  ناونع  هک 28  دنمشزرا ،

: شدـنزرف .تسا  هدرک  تیاور  ناشیا  زا  لایکم  بحاص  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  ياـیؤر  دوب و  لاـیکم  بحاـص 
.دشاب یم  نامز  دنمشزرا  يالضف  رصع و  تانسح  زا  ینامیا  هیقف  يدهم  خیش  جاح 
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: دومرف نونمضم  نیا  هب  يزیچ  سپ 

لیجعت دننک و  اعد  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  جرف  يارب  هک  دیهدب  نامرف  ار  اه  نآ  دینک و  هبوت  هب  راداو  ار  مدرم  اهربنم ، زارف  رب 
.دنهاوخب دنوادخ  زا  ار  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  رد 

دننامه هکلب  دوش ، طقاس  نارگید  زا  هّدـع  کـی  نداد  ماـجنا  اـب  دـشاب و  ییاـفک  بجاو  هک  تسین  ّتیم  زاـمن  دـننام  جرف  يارب  اـعد 
(1) .دنهد ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  نیفّلکم  دارفا  زا  يدرف  ره  رب  هک  تسا ، هّیموی  ياهزامن 

.تسا مزال  اج  همه  رد  هظحل و  ره  رد  جرف  رد  لیجعت  يارب  اعد  . 2

: دندومرف جرف  ياعد  دروم  رد  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  ناحلاص  زا  شدانسا  هلسلس  اب  جرف  ياعد  دروم  رد  ینیلک  موحرم 

ناضمر و هام  ّلک  رد  یلاح ، ره  رد  سولج ، لاح  رد  مایق ، لاح  رد  هدجـس ، لاح  رد  ناضمر ، هاـم  هس  تسیب و  بش  رد  ار  اـعد  نیا 
ناوخب و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  ددرگ ، رّسیم  هک  ینامز  ره  رد  ییاج و  ره  رد  رمع ، لوط  رد 

: وگب

ُهَنِکُْـست یَّتَح  ًاْنیَع ] َو   ] انْوَع اِدئاَق َو  ًالِیلَد َو  ارِـصاَن َو  اِظفاَح َو  اِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  ِیف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذَه  ِیف  ٍنالُف  ِْنب  ِنالُف  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللا 
(2) .ًالیِوَط اَهِیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو  َکَضْرَأ 

.دشاب هتشاد  موادت  دیاب  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  اعد  . 3

نوماریپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نایب  زا  سپ  هک  دنک  یم  تیاور  نیعأ  نب  هرارز  زا  شدانـسا  هلـسلس  اب  هرـس  سدـق  قودـص  خـیش 
: تشاد هضرع  بانج  نآ  سّدقم  رضحم  هب  نایعیش ، دیدش  نومزآ  تبیغ و  نارود  خلت  ثداوح 
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: دومرف ترضح  مهد ؟ ماجنا  ار  یلمع  هچ  منک ، كرد  ار  ینامز  نینچ  نم  رگا  تیادف ، هب  مناج 

: َءاَعُّدلا اَذَه  ْمِدَأَف  َناَمَّزلا  َِکلَذ  َتْکَرْدَأ  ْنِإ  ُهَراَرُز  اَی 

ْفِرْعَأ َْمل  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکَِّیبَن  ْفِرْعَأ  َْمل  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا 
.ِینیِد ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکَتَّجُح 

(1) .داد شزومآ  ار  تفرعم  ياعد  سپ 

الوم تیانع  بلج  يارب  هار  نیرت  ناسآ  . 4

.دشاب یم  ترضح  نآ  جرف  يارب  اعد  الوم  رظن  بلج  يارب  هار ، نیرت  نئمطم  نیرت و  ناسآ  نیرت ، کیدزن 

ار شندش  هعیش  ببس  وا  زا  .دوب  دقتعم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ترضح  تماما  هب  هک  دوب ، نامحرلا » دبع   » مان هب  يدرم  ناهفصا  رد 
: تفگ دندیسرپ ،

: ناتساد نتم  کنیا  دومن و  دقتعم  ترضح  نآ  تماما  هب  ارم  هک  مدید  یتمارک  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا 

هک دندرب  دوخ  هارمه  هب  ارم  دـندوب ، ارماس  مزاع  لّکوتم  هب  مّلظت  يارب  ناهفـصا  زا  یهورگ  .مدوب  يرادـنابز  یلو  ریقف ، صخـش  نم 
.مشاب اه  نآ  يوگنخس 

ماما هک  مدیـسرپ  ارماس  یلاها  زا  .دـش  رداص  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  راضحا  هب  نامرف  هک  میدوب  لّکوتم  خاک  فارطا  رد  اـم  يزور 
وا تماما  هب  نایعیـش  هک  تسا  نایولع  زا  يدرم  مالـسلا  مهیلع  اضر  ماما  نب  دـمحم  نب  یلع  وا  دـنتفگ : تسیک ؟ مالـسلا  هیلع  يداه 

.دناسرب لتق  هب  هک  هدرک  راضحا  لّکوتم  ار  وا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دنتسه ، دقتعم 
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.موش هاگآ  وا  راک  تبقاع  زا  منیبب و  ار  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ات  موشن ، رود  اجنآ  زا  هک  متفرگ  میمصت 

هب ممـشچ  نوچ  دـننک ، یم  اـشامت  وا  هب  دـنا ، هدیـشک  فص  هّداـج  فرط  ود  رد  ناـمدرم  تسا ، راوس  یبسا  رب  هک  مدـید  ار  وا  سپ 
رود وا  زا  ار  لّـکوتم  ّرـش  هک  نتـساوخ  ادـخ  زا  ندرک و  اـعد  وا  يارب  مدرک  عورـش  تفرگ ، رارق  ملد  رد  وا  تـّبحم  داـتفا ، شلاـمج 

.دنادرگب

یم دوـخ  بکرم  لاـی  هب  طـقف  درک ، یمن  هاـگن  تسار  پچ و  هـب  درک ، یم  تـکرح  فـص  ود  ناـیم  رد  مالـسلا  هـیلع  يداـه  ماـما 
.تسیرگن

.مدرک یم  اعد  شا  یتمالس  يارب  تّدم  نیا  مامت  نم 

: دومرف درک و  هاگن  نم  هب  هرهچ  مامت  اب  دیسر ، نم  لباقم  هب  هک  یماگنه 

؛  َكَْدلُو ََکلام َو  َرَّثَک  َكَرْمُع َو  َلَّوَط  َو  َكَءاعُد ،   ُ هّللا َباجَتِْسا 

.دومن ناوارف  ار  تدالوا  لاوما و  دومرف ، اطع  ینالوط  رمع  وت  هب  درک ، باجتسم  ار  تیاعد  دنوادخ 

.مداتفا نیمز  رب  مناتسود  نایم  رد  مدیزرل و  دوخ  رب  شراقو  تبیه و  زا 

.تسا ریخ  هّللا  ءاش  نا  متفگ : متفگن ، يزیچ  يداتفا !؟ لاح  نیا  هب  ارچ  دش ؟ هچ  دندیسرپ :

یم ار  ما  هناخ  ِرد  نوچ  زورما  دوشگ ، میور  هب  ترـضح ، نآ  ياعد  تکرب  هب  ار ، شمرک  ياهرد  دـنوادخ  میتشگزاـب ، ناهفـصا  هب 
هدومرف و اطع  نم  هب  دـنزرف  هد  دـنوادخ  مراد ، هناخ  زا  نوریب  رد  هک  یلاوما  رب  هوـالع  مراد ، هناـخرد  تورث  مهرد  رازه  رازه  مدـنب 
رد ار  شیاعد  دنوادخ  داد و  ربخ  نم  بلق  نورد  زا  هک  مشاب ، یم  ترـضح  نآ  تماما  هب  دقتعم  ما و  هدرک  رمع  لاس  داتفه  زا  شیب 

(1) .دومن باجتسم  نم  ّقح 
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نآ یتمالس  يارب  هدش ، ترـضح  نآ  یتمالـس  نارگن  طقف  تشادن ، ربخ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تمظع  ماقم و  زا  هک  صخـش  نیا 
هدومرف تیانع  شنادنزرف  تورث و  رمع و  هب  یتکرب  نینچ  ناّنم  دنوادخ  هدرک و  اعد  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هدرک ، اعد  ترـضح 

.تسا

ات مینک ، اعد  ترضح  نآ  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  زور  بش و  دیاب  دنک ، ام  هب  یمشچ  هشوگ  ارهز ، فسوی  هک  میهاوخب  زین  ام  رگا 
.دوش فوطعم  ام  فرط  هب  ترضح  نآ  تیانع  مرک و  فطل و  هلیسو  نیا  هب 

: دندیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

: دومرف خساپ  رد  میزیخ ؟ یم  رب  مئاق »  » بقل اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ندرک  دای  ماگنه  هب  ارچ 

تّدش تهج  هب  دراد ، راعشا  ترضح  نآ  تموکح  لیکـشت  مایق و  هب  بقل  نیا  تسه و  ینالوط  تبیغ  کی  ترـضح  نآ  يارب  اریز 
.دیامرف یم  تمحرم  فطل و  رظن  دنک ، یم  دای  بقل  نیا  اب  ار  ترضح  نآ  هک  یسک  ره  هب  تبرغ ، ترسح  ناتسود و  هب  تفأر 

هب ّتبحم  فطل و  مشچ  اب  لیلج  يالوم  نوچ  دزیخرب ، الوم  لباقم  رد  عضاـخ  هدـنب  دـش ، هدرب  بقل  نیا  هک  یماـگنه  تسا  هتـسیاش 
.درگن یم  وا  يوس 

(1) .دیامن تلأسم  ار  ترضح  نآ  جرف  رد  لیجعت  ناّنم  دنوادخ  زا  دزیخرب و  سپ 

راکـشآ رهاظ و  رایـسب  دـیامن ، تمحرم  فطل و  رظن  صخـش  نآ  هب  مئاق »  » یمارگ بقل  یمان و  مان  ندرب  اـب  طـقف  ارهز  فسوی  رگا 
.تشاد دهاوخ  یتمحرم  فطل و  رظن و  هچ  دنک ، اعد  ترضح  نآ  جرف  يارب  هک  يدرف  هب  هک  تسا 
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.دشاب یم  ترضح  نآ  تیانع  بلج  يارب  هلیسو  نیرت  نئمطم  نیرت و  کیدزن  جرف  يارب  اعد  نایب ، نیا  يور 

هیلع اضر  ماما  تفگ ، نخـس  ترـضح  نآ  دنمهوکـش  ماـیق  زا  دوخ  فورعم  راعـشا  رد  یعازخ  لـبعد  هک  یماـگنه  رذـگهر  نیا  زا 
اعد ترـضح  نآ  جرف  يارب  دـندرک و  مارتحا  ترـضح  نآ  مان  لـباقم  رد  هداـهن ، رـس  رب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  دنتـساخرب ، مالـسلا 

(1) .دندومرف

مین زا  شیب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح و  نآ  دالیم  زا  شیپ  نرق  کی  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  تسا  هّجوت  بلاـج 
.دندومرف اعد  ترضح  نآ  جرف  رد  لیجعت  يارب  دندومن و  میرکت  میظعت و  نینچ  ترضح  نآ  ّدلوت  زا  شیپ  نرق 

هنوگچ مینک ، یم  ساسحا  دوخ  ياه  هناش  رب  ار  اه  هنتف  نیگمهـس  جاوما  میا و  هتفرورف  تبیغ  رـصع  مطالتم  ياـیرد  رد  هک  اـم  سپ 
!؟ مینکن عّرضت  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب 
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اعد تباجتسا  تاقوا 

هراشا

هدش و يرتشیب  دیکأت  تاقوا  زا  یخرب  رد  یلو  دنک ، اعد  نامز  رـصع و  بحاص  يارب  ناسنا  هک  تسا  هتـسیاش  رمع  تاظحل  همه  رد 
: مینک یم  هراشا  طقف  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا ، هدیسر  یّصاخ  ياهاعد  تاعاس  نآ  يارب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا 

بجاو زامن  ره  لابند  هب   _ 1

: دوش هتفگ  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  هک  هدرک  تیاور  هللا  همحر  قودص  خیش 

ِْنب ِدَّمَُحم  ِْنیَـسُْحلا َو  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا َو  ًاِّیلَو َو  ٍِّیلَِعب  ًاِّیبَن َو  ٍدَّمَحُِمب  اباَتِک َو  ِنآْرُْقلِاب  انیِد َو  ِمالْـسِءْالِاب  ًّابَر َو    ِ هّللاـِب ُتیِـضَر 
ِْنب ِهَّجُْحلا  ٍِّیلَع َو  ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم َو  ِنـْب  ِِّیلَع  ٍِّیلَع َو  ِنـْب  ِدَّمَُحم  یَـسُوم َو  ِنـْب  ِِّیلَع  ٍرَفْعَج َو  ِنـْب  یَـسُوم  ٍدَّمَُحم َو  ِنـْب  ِرَفْعَج  ٍِّیلَع َو 

.ًهَِّمئَأ ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا 

ُْهلَعْجا ِهِرُمُع َو  ِیف  َُهل  ْدُدـْما  ِِهتَْحت َو  ْنِم  ِِهقْوَف َو  ْنِم  ِِهلاَمِـش َو  ْنَع  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ِهِْفلَخ َو  ْنِم  ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَف  َهَّجُْحلا  َکَِّیلَو  َّمُهَّللا 
ُْهنِم ْمِهِرَأ  ِهِّوُدَع َو  یف  ِِهتَعیِش َو  یف  ِِهلاَم َو  ِِهلْهَأ َو  ِِهتَّیِّرُذ َو  یف  ِهِسْفَن َو  یف  ُُهْنیَع  ِِهب  ُّرَقَت  ُّبُِحی َو  اَم  ِهِرَأ  َِکنیِِدل َو  َرِصَْتنُْملا  َكِْرمَِأب  َِمئاَْقلا 

.نِینِمْءُوم ٍمْوَق  َروُدُص  اَنَروُدُص َو  ِِهب  ِفْشا  ُُهْنیَع َو  ِِهب  ُّرَقَت  ُّبُِحی َو  اَم  ْمِهِیف  ِهِرَأ  َنوُرَذْحَی َو  اَم 

.امرفب تظفاحم  شیاپ  نییاپ  رس و  يالاب  زا  تسار ، پچ و  زا  رس ، تشپ  زا  ور ، هب  ور  زا  ار  دوخ  تّجح  یلو و  اهلاراب !

.هدب رارق  وت  نید  هب  هدنهد  يرای  وت و  نامرف  هب  هدننک  مایق  ار  وا  نادرگب ، ینالوط  ار  شرمع  ایادخ !
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، شلاوما شا ، هداوناـخ  شا ، هّیرذ  شدوـخ ، دروـم  رد  دوـش ، یم  نشور  نآ  اـب  شناگدـید  دراد و  یم  تسود  هک  ار  هچنآ  ایادـخ !
.امرفب تیانع  شنانمشد  نایعیش و 

ناگدید نآ  اب  دراد و  تسود  هچنآ  شنانمشد  دروم  رد  ترضح  نآ  هب  و  روآ ، دورف  ناشرس  رب  دنساره  یم  هچنآ  زا  ار  شنانمـشد 
(1) .امرفب تیانع  یّفشت  ار  نانمؤم  ياه  لد  ام و  ياه  لد  نایامنب ، دوش  یم  نشور  تا  یلو 

رصع زامن  زا  دعب   _ 2

رد  (2)، دناوخ یم  رصع  زامن  زا  دعب  هک  هدرک  لقن  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  یلّـصفم  ياعد  يدزا  ریـشب  نب  دمحم 
: تسا هدمآ  نآ  زا  يزارف 

؛  ِمارْکِْالاَو ِلالَْجلا  اَذای  ُهَتْدَعَو ، ام  َُهل  ْزِْجنَاَو  َِکئادْعَا ، ْنِم  ََکل  ِمِقَْتنُْملا  َجَرَف  َلِّجَُعت  ْنَاَو 

لـالج و بحاـص  يا  یناـسرب ، زاـجنا  هب  يا  هداد  هدـعو  وا  هب  ار  هچنآ  هدومرف ، لـیجعت  تنانمـشد  زا  دوخ  مقتنم  جرف  رد  هک  نیا  و 
.مرک
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َا ُءْدَْـبلا ، َْکَیِلاَو  ُهَّیِـشَْملا ، َْکنِم  َْتن ، ِّالا َا  َهِلا  ال    ُ هّللا َْتن  ْمِْهَیِلا َا  ٍهَجاح  الَو  َكِْریَغ ، ْنِم  ٍهَنوُعَم  ِْریَِغب  َْقلَْخلا  َْتقَلَخ  َْتن  ّـِالا َا  َهِلا  ـال    ُ هّللا
ام وُحْمَت  َْتن ، ِّالا َا  َهِلا  ال    ُ هّللا َْتن  ِدْعَْبلا َا  َِقلاخَو  ِدـْعَْبلا  َدـَْعب  َْتن  ِّالا َا  َهِلا  ال    ُ هّللا َْتن  َا  ِْلبَْقلا ، َِقلاخَو  ِْلبَْقلا  َْلبَق  َْتن  ِّالا َا  َهِلا  ال    ُ هّللا َْتن 

َْکنَع ُبُْزعَی  ال  َْتن ، ِّالا َا  َهِلا  ال    ُ هّللا َْتن  َا  ُُهثِراوَو ، ٍءْیَـش  ِّلُک  ُهَیاـغ  َْتن ، ّـِالا َا  َهِلا  ـال    ُ هّللا َْتن  ِباـتِک َا  _ ْلا ُُّما  َكَدـْنِعَو  ُِتْبُثتَو  ُءاـشَت 
َُکلَغْشَی ٍنْأَش ال  یف  َْتن  ٍمْوَی َا  ُّلُک  ُتاوْصالا ، َْکیَلَع  َُهباشَتَت  الَو  ُتاغُّللا ، َْکیَلَع  یفَْختال  َْتن  َاِّالا  َهِلا  ال    ُ هّللا َْتن  َا  ُلیلَْجلا ، َالَو  ُقیقَّدلا 
َُکلَاْسَا .ٌمیمَر  َیِهَو  ِماظِْعلا  ِییُْحم  ِرُوبُْقلا ، ْنَم ِف_ي  ُثِعاـب  ِرُومُْـالا ، ُرِّبَدـُم  ِنیّدـلا  ِمْوَی  ُناـّیَد  یفْخَاَو ، ِْبیَْغلا  ُِملاـع  ٍنْأَـش ، ْنَع  ٌنْأَـش 
ِمِقَْتنُْملا َجَرَف  َلِّجَُعت  ْنَاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  ِهب : ََکلَاَس  ْنَم  ُبیخَی  يذَّلا ال  ِموُّیَْقلا  ِّیَْحلا  ِنوُزْخَْملا  ِنُونْکَْملا  َکِمْـسِاب 

.ِمارْکِْالاَو ِلالَْجلا  اَذای  ُهَتْدَعَو ، ام  َُهل  ْزِْجنَاَو  َِکئادْعَا ، ْنِم  ََکل 
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: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تسیک ؟ ّقح  رد  اعد  نیا  دیسرپ : يوار 

؛  هلآَو هیلَع    ُ هّللا یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُّيدهَْملا  َِکلذ 

.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  يدهم  نامه  وا 

(1) .تفگ نخس  شترضح  روهظ  میالع  همیرک و  فاصوا  رد  یلصف  هاگ  نآ 

بش زامن  زا  دعب  . 3

يزارف رد  .دوش  هدناوخ  بش  زامن  نیتسخن  تعکر  ود  زا  دعب  تسا  بحتسم  هک  هدرک  لقن  یلّصفم  ياعد  هرـس  سدق  یـسوط  خیش 
: تسا هدمآ  نآ  زا 

؛  ِِهئادْعَأ َيْزِخ  َلِّجَُعت  َکِِّیلَو َو  ِْنبا  َکِِّیلَو َو  َجَرَف  َلِّجَُعت  ْنأ  َو 

(2) .ییامن لیجعت  شنانمشد  ّتلذ  يراوخ و  رد  ییامرف و  لیجعت  دوخ  ّیلو  دنزرف  دوخ و  ّیلو  جرف  رد  هک  نیا  و 

راّیط رفعج  زامن  زا  دعب  . 4

هدمآ نآ  زا  يزارف  رد  هک  هدش  تیاور  راّیط  رفعج  زامن  لابند  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  یلّـصفم  رایـسب  ياعد 
: تسا

ِْهیَلَع َِکلوُسَر ، ْنَع  يّدَؤُْملا  َكِْرمَِاب ، ِِمئاْقلا  َِکنْذِِاب ، َْکَیِلا  یعاّدـلا  ، َكِداـبِع یف  َكِراـنَم  یلَعَو  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا 
.ُمالَّسلا ِِهلاَو 

ٍدَّمَُحم َّزِع  ِهب  ْدِّدَجَو  َُهلْؤُس ، هِطْعَاَو  ِهلَمَا ، َلَْضفَا  ُهْغَِّلبَو  ِهیرِـصان ، ِّوَقَو  ُهْرُْـصناَو  َُهباحْـصَا ، ِْهَیِلا  ْقُسَو  ُهَتْدَـعَو ، ام  َُهل  ْزِْجنَاَف  ُهَتْرَهْظَا  اِذا  َّمُهّللَا 
؛ ..ِهْتَیب ِلْهَاَو 

هب دـناوخ و  یمارف  تیوس  هب  وت  نذا  هب  هک  ناگدـنب ، ناـیم  رد  تنازورف  لعـشم  رب  و  تسرفب ، دورد  دـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ 
.دیامن یم  تلاسر  غالبا  وت  لوسر  يوس  زا  دنک ، یم  مایق  وت  نامرف 
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ار شنارای  نک و  يرای  ار  وا  رادب ، لیـسگ  وا  يوس  هب  ار  شنارای  ناسرب ، زاجنا  هب  ار  تیاه  هدـعو  يدرک ، رهاظ  ار  وا  نوچ  ایادـخ !
مرکا و ربمایپ  تمظع  دـجم و  وا  هلیـسو  هب  امرف و  تباجا  ار  شیاه  هتـساوخ  ناسرب ، شیاـهوزرآ  نیرترب  هب  ار  وا  نادرگب ، دـنمورین 

(1) .امرفب دیدجت  ار  شنادناخ 

زامن ياه  تونق  رد  . 5

: دومرف یم  دوخ  ياه  تونق  زا  يزارف  رد  هک  هدرک  تیاور  نایقّتم  يالوم  سّدقم  دوجو  زا  لّوا  دیهش 

َّمُهّللا َِکلذ  ْجِّرَفَف  اِنب ، ِنَتِْفلا  َعُوقَوَو  اْنیَلَع ، ِءادْعالا  َرُهاظَتَو  انِّوُدَع ، َهَْرثَکَو  انِدَدَـع ، َهَِّلقَو  انِماِما ، َهَْبیَغَو  انِِّیبَن ، َدـْقَف  َْکَیِلا  وُکْـشَن  ّانِا  َّمُهّللَا 
؛  َنیَملاْعلا َّبَر  َنیما  ِّقَْحلا  َهِلا  ُُهفْرعَن ، ٍّقَح  ِماِماَو  ُهُرِهُْظت ، ٍلْدَِعب 

.تسا هتفرگن  رارق  ام  سرتسد  رد  ام  ماما  هتفر و  ام  تسد  زا  ام  ربمایپ  هک  مینک  یم  تیاکش  وت  هب  ام  ایادخ ! راب 

هب اه  هنتف  ندش  ریزارس  زا  ام و  ربارب  رد  نانمشد  ییارآ  فص  زا  ام ، نانمشد  ِترثک  زا  ام ، ددع  ِیمک  زا  مینک  یم  تیاکـش  وت  هب  ام 
.ام يوس 

، قح يادخ  يا  .میـسانش  یم  ار  وا  ام  هک  یّقح  ماما  ینارتسگ و  یم  هک  یتلادـع  اب  يادزب ، ام  زا  ار  گرزب  تبیـصم  نیا  ایادـخ ! راب 
(2) .نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ ،

، يرجه جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تدالو  يرجه و  لهچ  لاس  رد  نایقّتم  يالوم  تداهـش  هب  هّجوت  اب 
نینچ ترـضح  نآ  قارف  رد  نامز  ماما  تدالو  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  تسیود و  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  دوش  یم  مولعم 

قارف و درد  هب  التبم  نایعیش  سپ  دراد ، يزادگ  زوس و 
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، هدومن عّرضت  هنوگچ  زامن  ياه  تونق  رد  هژیو  هب  يزور ، هنابش  تاقوا  مامت  رد  نانمـشد ، ياهریت  جامآ  اه و  هنتف  جاوما  رد  راتفرگ 
ياضما اب  ار  تقلخ  ناهج  زا  رارطـضا  عفر  هدرک ، تیاکـش  راگزور  هاکناج  ثداوح  زا  هدومن ، زارد  راگدرورپ  يوس  هب  زاـین  تسد 

.دنیامن تلأسم  ترضح  نآ  جرف 

، اهزامن ياه  تونق  رد  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تونق  نیا  هک  هدرک  تیاور  مالسلاامهیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماما  زا  دیهـش  هاگنآ 
(1) .دنناوخب هعمج  ياهزور  رد  هژیو  هب 

هعمج زور  تونق  . 6

هعمج زور  رـصع  زامن  تونق  يارب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  شدانـسا  هلـسلس  اب  یتوافت  كدـنا  اب  ار  تونق  نیمه  سوواـط  نبا  دـیس 
(2) .تسا هدرک  تیاور 

نادادماب . 7

: تسا هدومرف  هدرک و  ءاشنا  نادادماب  يارب  ار  دهع  ياعد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  بهذم ، سیئر 

تافو ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دوش و  یم  مالـسلا  هیلع  ام  مئاق  نارای  زا  دنک ، تموادم  نآ  تئارق  هب  دادـماب  لهچ  سک  ره 
 _ . دنک یم  تعجر  دروآ _  یم  نوریب  شربق  زا  ار  وا  دنوادخ  دنک ،

: تسا هدمآ  دهع  ياعد  زا  يزارف  رد 

ُهَجَْهنَم ْعِـسْوَاَو  ُهَجَرْخَم  لِّهَـسَو  ُهَجَرَف ، ْلِّجَعَو  ِْهَیِلا ، یّنِم  ٍهَرْظَِنب  يرِظاـن  ْلُـحْکاَو  َهَدـیمَْحلا ، َهَّرُْغلاَو  َهَدیـشَّرلا  َهَْعلَّطلا  _ي  ِنِرَا َّمُـه  _ ّلـلَا
؛  َكَدابِع ِهب  ِیْحَاَو  َكَدِالب ، ِهب  َّمُهّللا  ِرُمْعاَو  ُهَرْهَظ ، ِّوَقَو  ُهَرْزَا ، ْدُدْشاَو  ُهَْرمَا ، ْذِْفنَاَو  ُهَتَّجَحَم ، یب  ُْکلْساَو 
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لیجعت شجرف  رد  امرفب ، نّیزم  وا  يوس  هب  هاگن  کی  اب  ار  مناگدـید  ناـیامنب ، نم  هب  ار  هدوتـس  یناـشیپ  دیـشر و  تعلط  نآ  ایادـخ !
امن و دابآ  وا  طّسوت  ار  نیمز  نک ، مکحتـسم  ار  شناوت  ذـفان و  ار  شناـمرف  نک ، دراو  وا  هار  رد  ارم  نادرگب ، خارف  ار  شهار  و  اـمن ،

(1) .نادرگب هدنز  وا  تسد  هب  ار  تناگدنب 

هعمج هاگپ  رد  . 8

نادادماب شیوک  ناقـشاع  روهظ و  نارظتنم  هک  دراد ، هژیو  ّتیمها  هعمج  دادـماب  اذـل  دراد و  صاصتخا  ترـضح  نآ  هب  هعمج  زور 
: ياه همغن  هبدن ، تاسلج  رد  تکرش  اب  هداد ، صاصتخا  هبدن  ياعد  هب  ار  هعمج 

؛  ِءادْعءْالا ُّلِذُم  ِءاِیلْوءْالا َو  ُّزِعُم  َْنیَأ 

؟ نانمشد هدننک  راوخ  ناتسود و  شخب  تّزع  تساجک 

.دنروآ یم  نینط  هب  اهرهش  ياضف  رد  ار 

هعمج رصع  . 9

روهشم یناهفصا  باّرض  نسحلاوبا  تاولص  هب  هک  دنا ، هدرک  لقن  هعمج  زور  رصع  يارب  ار  ییاعد  سوواط  نبا  دیس  یسوط و  خیش 
.تسا

.تسا هدیسر  یناهفصا  باّرض  هب  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  رضحم  زا  بوتکم  تروص  هب  همّظعم  هّکم  رد  تاولص  نیا 

: تسا هدومرف  هک  هدرک  لقن  سوواط  نب  دیس  زا  یمق  ثّدحم 

تهج هب  ار  هعمج  رـصع  بیقعت  يدرک  كرت  رگا  و  تسا ، هـیلع  هـّللا  تاولـص  يدـهم  ترـضح  اـم  يـالوم  زا  يورم  تاولـص  نـیا 
هب هلالج  ّلج  دنوادخ  ار  ام  هدرک  علّطم  هک  يرما  تهج  هب  زگره ، ار  تاولص  نیا  نکم  كرت  سپ  يرذع ،
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(1) .نآ

: تسا هدمآ  نآ  زا  يزارف  رد  هدومرف ، لقن  تبیغ  حابصم و  رد  یسوط  خیش  ار  تاولص  نیا  لماک  نتم 

یف َِکتَفیلَخَو  َکِْقلَخ ، یلَع  َِکتَّجُح  َْکیَلَع ، ِلیلَّدـلا  َْکَیِلا ، یعاّدـلا  َكِْرمَِاب ، ِِمئاْقلا  َکَتَّنُـس ، ییْحُْملا  َکِِّیلَو ، یلَع  ِّلَصَو  َّمُه  _ ّللَا
.َكِدابِع یلَع  َكِدِهاشَو  َکِضْرَا ،

؛  ِهئاَقب ِلوُِطب  َضْرالا  ِنِّیَزَو  هِرْمُع ، یف  َّدُمَو  ُهَرْصَن ، َّزِعَا  َّمُه  _ ّللَا

تّجح وت ، يوس  هب  امنهار  هدننک و  توعد  وت ، نامرف  هب  هدننک  مایق  وت ، ّتنـس  هدننک  هدـنز  هک  دوخ ، ِّیلو  رب  تسرفب  دورد  اهلا ! راب 
.دشاب یم  تناگدنب  رب  وت  هاوگ  نیمز و  يور  رد  وت  نیشناج  ناگدنب ، نایم  رد  وت 

(2) .امرف نّیزم  شرمع  لوط  اب  ار  نیمز  ینالوط و  ار  شرمع  یمارگ ، ار  شترصن  ایادخ 

ناهاگماش . 10

ماگنه زا  هک  زور ، تعاس  نیرخآ  .دنا  هداد  صاصتخا  مالسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  هب  هدرک ، میسقت  تعاس  هدزاود  هب  ار  زور  تاعاس 
(3) .دراد صاصتخا  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترضح  هب  دشاب  یم  نآ  بورغ  ات  باتفآ  ندییارگ  يدرز  هب 

.دنهدب صاصتخا  جارف  يارب  اعد  هب  ار  تعاس  نآ  هک  تسا  هتسیاش 

هعمج ماش  . 11

هتفای رودص  فرش  تعاس ، نآ  يارب  هسّدقم  هیحان  زا  تامس  ياعد  دراد و  ترـضح  نآ  هب  يرتشیب  ّقلعت  هعمج  زور  تعاس  نیرخآ 
(4) .تسا

58 ص :
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جاور یمالسا  نهیم  فلتخم  ياهرهـش  رد  تساه  لاس  هک  يا  هنـسح  ّتنـس  نیـسای  لآ  ترایز  هب  هبنـش  ياه  بش  نداد  صاصتخا 
.تسا هتفای 

هبنشجنپ ماش  . 12

: دراد ینآرق  هشیر  هک  تسام ، یعطق  تاداقتعا  زا  یکی  لامعا ، ضرع 

؛ » َنُونِمْءوُْملا ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو    ُ هّللا يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  «َو 

(1) .دننیب یم  ار  امش  لامعا  نانمؤم  ربمایپ و  ادخ و  دینک ، لمع  امش  وگب :

.دنتسه ام  لامعا  دهاش  دننیب و  یم  ار  ام  لامعا  نانمؤم  زا  یهورگ  و  مرکا ، لوسر  دنوادخ ، هک  نیا  رد  تسا  حیرص  هفیرش  هیآ  نیا 

دهاش نانمؤم  زا  یهورگ  ربمایپ و  ادخ و  هک  نیا  رب  هوالع  ینعی : تسا ، هدمآ  لامعا  ضرع  دروم  رد  هیآ  نیا  لیذ  رد  ثیدح  اه  هد 
.دوش یم  هضرع  مالسلا  مهیلع  يده  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  هب  ام  لامعا  دنتسه ، ام  لامعا 

: دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلاامهیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما  زا  شدانسا  هلسلس  اب  هللا  همحر  ینیلک 

(2) .دوش یم  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  دب ، بوخ و  زا  تّما  همه  لامعا 

: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  زین  ّتنس  لها  قیرط  زا 

؛  ْمَُکل   َ هّللا ُتْرَفْغَتِْسا  ٍّرَش  ْنِم  ُْتیأَر  ام  ِْهیَلَع َو    َ هّللا ُتْدِمَح  ٍْریَخ  ْنِم  ُْتیَأَر  امَف  ْمُُکلامْعَأ ، َّیَلَع  ُضَْرُعت 

بلط امش  يارب  منیبب ، نآ  رد  ّرش  هچنآ  میوگ و  ساپس  نآ  رب  ار  يادخ  منیبب ، نآ  رد  ریخ  هچنآ  دوش ، یم  هضرع  نم  رب  امـش  لامعا 
(3) .میامن یم  ترفغم 
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: دومرف هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .دنشاب یم  مالسلا  مهیلع  هّمئا  نانمؤم  زا  روظنم 

(2) .دوش یم  هضرع  مالسلا  مهیلع  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  رب  هبنشجنپ  ياهزور  نامدرم  لامعا  هک  تسا  هدمآ  ناوارف  ثیداحا  رد 

(3) .تسا هدرک  لقن  تیاور  مالسلا 86  مهیلع  يده  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  رب  لامعا  ضرع  دروم  رد  راّفص 

: تسا هدمآ  ریبعت  نیا  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیدح  نیا 

؛  َحیبَْقلا َلَمَْعلا  ِهِِّیبَن  یلَع  َضِْرُعی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ییحَتْسَْیلَف  ِسیمَْخلا ، ِهَّیِشَع  ِّلُک  ْمُکِِّیبَن ، یلَع  ُضَْرُعت  ِدابِْعلا  َلامْْعأ  َّنِإ 

دوخ ربمایپ  رب  ار  یتشز  لمع  هکنیا  زا  دنک  ایح  امـش  زا  کی  ره  دوش ، یم  هضرع  ناتربمایپ  رب  هبنـش  جنپ  ره  هاگماش  ناگدـنب  لامعا 
(4) .درادب هضرع 

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : هعامس 

!؟ دینک یم  نوزحم  ار  ادخ  ربمایپ  ارچ 

: دومرف مینک ؟ یم  نوزحم  ار  ترضح  نآ  هنوگچ  ام  تفگ : نارضاح  زا  یکی 

؛  ُهوُّرُس َو    ِ هّللا َلوُسَر  اُؤوُسَت  الَف  َِکلذ ، ُهَءاس  ًهَیِصْعَم ، اهیف  يأَر  اذِإَف  ِْهیَلَع ، ُضَْرُعت  ْمَُکلامْعَأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  امأ 

یماگنه دوش ، یم  هضرع  ترضح  نآ  رب  امش  لامعا  هک  دناد  یمن  رگم 

60 ص :
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(1) .دییامن رورسم  هکلب  دینکن ، نوزحم  ار  ادخ  لوسر  سپ  دوش ، یم  نیگمغ  دنک  هدهاشم  نآ  رد  یتیصعم  هک 

ترـضح رطاخ  شجنر  بجوم  ام  ناهانگ  هک  دننادب  دنهدب و  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  ثیدـح  نیا  روهظ ، نارظتنم  همه  شاک  يا 
مینک بانتجا  ناهانگ  باکترا  زا  مینکن ، هدرزآ  نیا  زا  شیب  ار  ترضح  نآ  فیرش  بلق  هکنیا  يارب  دوش ، یم  هادف  انحورا  هّللا  هّیقب 

.مینک مهارف  ار  ترضح  نآ  رطاخ  تّرسم  تابجوم  لباقم ، رد  و 

.دشاب یم  ینامیا  ناردارب  هب  ندرک  کمک  مالسلاامهیلع  ارهز  فسوی  فیرش  بلق  تّرسم  تابجوم  نیرت  مهم  زا  یکی 

، دیـسر مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  هنیدـم  رد  هک  یماگنه  دومن ، قاـفنا  یغلبم  شیومع  رـسپ  هب  دوب ، جـح  مزاـع  یّقر  دواد 
: دومرف

(2) .مدش لاحشوخ  مدید و  تیومع  رسپ  هب  ار  تماحرا  هلص  دش ، هضرع  نم  رب  هبنشجنپ  زور  وت ، لامعا  همان  دواد ، يا 

بلق تّرسم  يداش و  يارب  يدنمشزرا  راگدنام  لمع  هتسیاش و  قافنا  حلاص و  لمع  کی  یمارگ ، ناگدنناوخ  زا  کی  ره  شاک  يا 
.دنهد ماجنا  هّللا  هّیقب  ترضح  فیرش 

: هک تسا  هدمآ  لامعا  ضرع  ثیداحا  زا  یخرب  رد 

(3) .دوش یم  هضرع  مالسلا  مهیلع  يده  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  رب  هبنشجنپ  هبنشود و  زور  ره  تّما  لامعا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  زین  ملسم  حیحص  زا  یسلجم  همّالع 
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(1) .دوش یم  هضرع  نم  رب  مدرم  لامعا  هبنشجنپ  زور  هبنشود و  زور  راب ، ود  هتفه  ره 

: تسا هدومرف  عوبسالا » لامج   » رد هک  هدرک  لقن  سوواط  نبا  دیس  زا  هاگنآ 

(2) .تسا زور  ینایاپ  تاظحل  نآ  رد  هبنشجنپ  هبنشود و  زور  رد  لامعا  ضرع 

فـسوی لگ  زا  رت  كزان  ياه  بل  رب  هک  دوش  بجوم  شا  هتـسیاش  حـلاص و  لامعا  اب  زور  نیا  رد  هک  يا  هدـنب  نآ  لاـح  هب  اـشوخ 
.ددنبب شقن  یتیاضر  دنخبل  ارهز 

الوم جرف  يارب  اعد  شلامعا  شخب  نایاپ  دـهد و  نایاپ  الوم  جرف  رب  اعد  اب  زور  ود  نیا  رد  ار  شلمع  همان  هک  یـسک  لاح  هب  اـشوخ 
.دیامن بلج  دوخ  هب  هلیسو  نیا  هب  ار  ترضح  نآ  ّتبحم  فطل و  رظن  دشاب و 

نابعش همین  بش  . 13

.تسا هدومرف  نایب  نابعش  همین  بش  يارب  ناوارف  لامعا  درک و  یم  ایحا  ار  نابعش  همین  بش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

دادـماب رد  ات  دنتـسناد ، یمن  ار  نآ  تسادـق  زار  یلو  دنتـشاد ، یم  هگن  ءایحا  ار  نابعـش  همین  ياه  بش  مین  نرق و  ود  یمالـسا  تّما 
ناگمه رب  نابعش  همین  بش  تسادق  زار  سپ  درک ، عولط  تراهط  تمصع و  جرب  زا  ماما  نیمهدزاود  يرجه  نابعش 255  همین  بش 

.دیدرگ راکشآ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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نانمؤم ریما  ادخ و  لوسر  رب  لامعا  دسر ، ارف  نابعش  همین  بش  دوش و  لماک  لاله  نوچ  دوش ، یم  هضرع  نم  رب  لامعا  هبنـشجنپ  ره 
(1) .ددرگ خاسنتسا  میکح  ناوید  رد  هاگنآ  دوش ، یم  هضرع 

هام کی  لامعا  هام  ره  رخآ  رد  دوش و  یم  هضرع  ادخ  تّجح  رب  هتفه  کی  لامعا  تسا ، هتفه  نایاپ  هک  هبنشجنپ  ماش  نایب  نیا  يور 
.دوش هضرع  تابثا  وحم و  حول  رد  ات  دسر ، یم  ادخ  تّجح  ياضما  هب  لاس  کی  لامعا  نابعش  همین  بش  رد  دوش و  یم  هضرع 

زاغآ نابعش  هدزناپ  زا  هک  دننک  یم  پاچ  ناتـسکاپ  دابآ  مالـسا  رد  یبلاج  میوقت  هادف ، انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  ناقـشاع  زا  یخرب 
.دبای یم  نایاپ  نابعش  هدزناپ  رد  دوش و  یم 

رد ییاـه  فیرحت  تسا و  يدادرارق  شا  همه  دـنوش ، یم  پاـچ  مرحم  لّوا  نیدرورف و  لّوا  هیوناژ ، لّوا  ساـسا  رب  هک  ییاـه  میوقت 
هفیلخ دهع  رد  یلو  دشاب ، یم  ترجه  لّوا  هک  دوش ، عورش  لوالا  عیبر  لّوا  زا  تسیاب  یم  يرمق  ياه  میوقت  ًالثم  تسا ، هدش  اه  نآ 

اذـل و  دـنداد ، رارق  مّرحم  لّوا  زا  دندیـشک و  بقع  هام  ود  ار  نآ  الوم ، تیبملا  هلیل  ندرک  گنر  مک  يارب  داد ، خر  يا  هسیـسد  مّود 
.تسا ّتقد  نایاش  هّجوت و  بلاج  رون ، دالیم  زور  زا  نآ  نداد  رارق  و  رون »  » موقت پاچ  رد  رون » ناقاتشم   » راکتبا

اب ار  همین  كرابم  بش  تاظحل  همه  دننکن و  تلفغ  يا  هظحل  روهظ ، نارظتنم  رون و  ناقشاع  همه  دیاب  نابعـش  همین  بش  لاح  ره  هب 
.دننک يرپس  الوم  جرف  يارب  اعد 
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رد ربمایپ  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  حاورا  هک  دننک ، ادیپ  بش  نآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  قیفوت  هک  یناسک  هژیو  هب 
یم نیمز  يور  ادخ  تّجح  هاگشیپ  هب  مالس  میدقت  بدا و  ضرع  يارب  ناگتـشرف  دنیآ و  یم  درگ  نادیهـش  رالاس  هّبق  ریز  بش  نآ 

.دنیآ

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  نابعـش  همین  بش  رد  دـنک ، هحفاصم  وا  اب  ربماـیپ  رازه  راـهچ  تسیب و  دـص و  دـهاوخب  سک  ره 
هداد هزاجا  اهنآ  هب  سپ  دـنبلط ، یم  تصخر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  بش  نآ  رد  ناربماـیپ  حاورا  هک  دوش ، باـیفرش 

(1) .دوش یم 

: تسا هدمآ  نابعش  همین  بش  رد  روثأم  ياعد  زا  يزارف  رد 

انَراث ْنِْرقا  َو  ِهِراْصنَأ ، ْنِم  اْنلَعْجا  َو  ُهَماِیق ، ُهَروُهُظ َو  ُهَماّیَأ َو  اـِنب  ْكِرْدَأ  ْمِهِِملاْوَع َو  ْنَع  ِرُوتْـسَْملا  مِهِِمئاـق  ْمِهِِمتاـخ َو  یلَع  ِّلَـصَف  َّمُهّللَا 
َمَحْرَأ ای  َنیِملاس  ِءوُّسلا  َنِم  َنیِمئاق َو  ِهِّقَِحب  َو  َنیِمناـغ ، ِِهتَبْحُِـصب  َنیمِعاـن َو  ِِهَتلْوَد  یف  اـِنیْحأ  َو  ِِهئاـصَلُخ ، ِِهناوْعَأ َو  یف  اـْنُبتْکا  َو  ِهِراـِثب ،

؛  َنیمِحاّرلا

ام يارب  ار  شمایقو  روهظ  كرابم  ماّیا  ایادـخ  دـشاب ، یم  یفخم  اـهنآ  ملاوع  زا  هک  تسرفب ، دورد  اـهنآ  مئاـق  متاـخ و  رب  ایدـخراب !
، امرفب طبـض  تبث و  شناکیدزن  نارای و  زا  ار  ام  نادرگب ، نورقم  وا  نوخ  هب  ار  ام  نوخ  هدب ، رارق  شناروای  زا  ار  ام  نادرگ ، بیـصن 
، رادهگن ملاس  يدنـسپان  ره  زا  رادب و  ّقفوم  شقوقح  يادا  هب  ار  ام  امنب ، رادروخرب  وا  تبحاصم  زا  امرفب و  مّعنتم  وا  تلود  رد  ار  ام 

(2) .نانابرهم نیرت  نابرهم  يا 

نابعش همین  زور  . 14
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.دننک مالعا  الوم  جرف  يارب  اعد  یناهج  زور  ار  نابعش  همین  زور  نییآ  ناربهر  نید و  نایاوشیپ  هک  تسا  هتسیاش  ردقچ 

دای اب  ار ، تبیغ  رصع  یناملظ  کیرات و  ياه  بش  راظتنا  بتکم  رد  تبیغ ، نارود  لوط  رد  هک  هتخابکاپ ، ناقـشاع  هتفیـش و  نایعیش 
نارود هداهن ، رتارف  یمدق  هک  تسا  نآ  تقو  دننک ، یم  هرامش  ار  اه  هراتـس  رَظتنم ، دوعوم  راظتنا  رد  هدرک ، رحـس  هدرک ، رفـس  زیزع 

.دننک هبرجت  ار  سّسحت » »

نامرف شراکاطخ  نادـنزرف  هب  فسوی ، ترـضح  راـظتنا  رد  نتخادـگ  نتخوس و  لاـس  لـهچ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح 
: داد سّسحت » »

؛ » َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلا  َّالِإ    ِ هّللا ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ ال    ِ هّللا ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت  ِهیخَأ َو ال  َفُسُوی َو  ْنِم  اوُسَّسَحَتَف  اُوبَهْذا  َِّیَنب  ای  »

زا یـسک  رفاک  موق  زج  هک  دـیوشن ، دـیمون  ادـخ  فطل  زا  دـینک و  سّـسحت »  » شردارب فسوی و  زا  دـیورب و  نم ! نادـنزرف  يا  ناه ،
(1) .دوش یمن  دیمون  سویأم و  دنوادخ  فاطلا 

هدیـشک ازارد  هب  بجوم  امـش  لامعا  راکاطخ ، تّما  يا  هک  دننک  رداص  نامرف  ارهز  فسوی  زا  سّـسحت  يارب  عّیـشت  ناهج  ِنایاوشیپ 
.دینک سّسحت  ارهز  فسوی  زا  ایند  هشوگراهچ  رد  دییامن ، هبوت  دوخ  رادرک  زا  دییآ ، دوخ  هب  کنیا  هدش ، تبیغ  نارود  ندش 

: دراد یساسا  قرف  کی  سُّسجت »  » اب سُّسحت »  » هژاولگ

.تسا نارگید  بویع  ندرک  وجتسج  يانعم  هب  سّسجت 

يرشب فطاوع  ساسحا و  ساسا  رب  ندرک  وجتسج  يانعم  هب  سّسحت 
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.تسا

(1) .دور یم  راک  هب  ّرش  رد  سّسجت  ریخ و  رد  سّسحت  رگید : ریبعت  هب 

يارب دـیاب  هدربـن ، نیب  زا  ار  شتاـساسحا  فطاوع و  همه  زونه  راـگزور  شُک  ساـسحا  خـلت و  ثداوح  دراد و  هفطاـع  هک  سک  ره 
.دزادرپب وجتسج  هب  هطوبرم  فقاوم  نکاما و  رد  دزیخاپب و  هنادرم  ارهز ، فسوی  هب  ندیسر 

رالاس مرح  رد  شترـضح  هک  دـیآ  یمن  سپ  يا  هعمج  بش  زگره  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یتراـیز  بش  هعمج  ياـه  بش 
.دنکن ادیپ  روضح  نادیهش 

یمن تلفغ  یمظع  ضیف  نیا  زا  زگره  صوصخم ، یترایز  ياـه  بش  رگید  ردـق و  یلاـیل  رطف ، دـیع  ناـبرق ، دـیع  هفرع ، ياـه  بش 
.دزرو

رد دیدرت  نودـب  تسا و  نایقّتم  يالوم  یترایز  ياه  بش  ریدـغ ، دـیع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دالیم  ثعبم و  ياه  بش 
.دنکیم ادیپ  روضح  نایقّتم  يالوم  مرح 

.دننک یم  تکرش  جح  مسارم  رد  دنتسه و  تافرع  رد  هلاس  همه  هفرع  ياهزور 

هب كاپ ، فطاوع  ّصاخ و  ساـسحا  اـب  هباـنا ، هبوت و  زا  سپ  هتفاـی ، روضح  هطوبرم  نکاـما  رد  یتبـسانم  ره  رد  دـیاب  رظتنم  ناـیعیش 
.دنزادرپب مالسلاامهیلع  ارهز  فسوی  يوج  تسج و  سّسحت و 

انـشآ سّـسحت  بتکم  يابفلا  اب  هدومن ، مان  تبث  سّـسحت  بتکم  رد  هداهن ، رتارف  یماگ  هک  تسا  راظتنا  بتکم  نالیـصّحتلا  غراف  رب 
.دنوش

نابرق رطف و  دیع  ياه  بش  . 15

.دریگب رارق  الوم  جرف  يارب  اعد  جئاوح  همه  سأر  رد  دیاب  تسه و  اعد  تباجتسا  تاعاس  نابرق  رطف و  دیع  ياهزور  اه و  بش 
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: تسا هدمآ  هدیسر ، مالسلا  هیلع  موصعم  زا  دیع  زامن  يوس  هب  تکرح  ماگنه  هب  هک  اعد  زا  يزارف  رد 

ِهَداْقلاَو َِکتَعاط  یِلا  ِهاعُّدلا  َنِم  اهیف  اُنلَعَْجتَو  ُهَلْهَاَو ، َقافِّنلا  اَِهب  ُّلُِذتَو  ُهَلْهَاَو ، َمالْـسِْالا  اَِهب  ُّزُِعت  ٍهَمیرَک ، ٍَهلْوَد  یف  َْکَیِلا  ُبَغَْرن  ّانِا  َّمُهّللَا 
؛  ِهَرِخْالاَو اْینُّدلا  َهَمارَک  اِهب  اُنقُزَْرتَو  َِکلیبَس ، یِلا 

نآ رد  ار  ناقفانم  قاـفن و  زیزع ، نآ  رد  ار  ناناملـسم  مالـسا و  هک  يا  همیرک  تلود  يارب  مییوج  یم  تبغر  وت  يوس  هب  اـم  ایادـخ !
ایند و تمارک  هلیـسو  نیا  هب  یهد ، رارق  دوخ  هار  هب  ناـیامنهار  دوخ و  تعاـطا  هب  ناگدـننک  توعد  زا  ار  اـم  ییاـمن ، لـیلذ  راوخ و 

(1) .ینک ینازرا  ام  هب  ار  ترخآ 

ردق بش  . 16

ناضمر كرابم  هام  رخآ  ههد  رد  درف و  ياـه  بش  رد  ناـضمر ، هاـم  رد  تسا و  بش  کـی  هدـش ، لزاـن  نآ  رد  نآرق  هک  ردـق  بش 
.تسا

.تسا هدش  هدیشوپ  21 و23 )  ) بش ود  نایم  رد  ای  و  21 و23 ) ، 19 ، ) بش هس  نایم  رد  هک  نیا  زج 

(2) .تسا ردق  بش  نامه  مّوس  تسیب و  بش  ناوارف  تایاور  ساسا  رب 

.تسا هدش  دراو  َکِِّیلَِول » ْنُک  َّمُهّللا   » فورعم ياعد  ناضمر ، هام  هس  تسیب و  بش  رد 

نآ ددرگ ، رّـسیم  وت  يارب  هک  يا  هظحل  ره  رد  راگزور ، لوط  رد  هام ، همه  رد  بش 23 ، رد  ار  نآ  هک  هدش  حیرـصت  تیاور  نتم  رد 
، هداتسیا لاح  رد  ار 
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(1) .نک رارکت  یلاح  ره  رد  هدجس و  لاح  رد  هتسشن ،

: دندومرف هرس  سدق  یئوخ  هّللا  هیآ  موحرم  هک  درک  لقن  ّتیودهم  هصرع  نازاتشیپ  زا  یکی 

.مناوخب ار  اعد  نیا  زامن  ياه  تونق  رد  متسه  مزتلم  هک  تسا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  نم 

ردق یلایل  رگید  . 17

ندومن تلأسم  ندرک و  اعد  يارب  تمحر  هام  نیا  تاقوا  همه  رد  زا  دیاب  تسا و  منتغم  مهم و  رایسب  ناضمر  هام  ياهزور  اه و  بش 
يـالوم تداهـش  بش  تسا ، هلمج  نآ  زا  هک  نآ ، صاـخ  ياـهزور  صاـخ و  ياـه  بـش  زا  هژیو  هـب  درب ، هرهب  جرف  رما  رد  لـیجعت 

 . مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  نایقّتم ،

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  سّدـقم  رـضحم  هب  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  بش  رد  هک  هدرک  لقن  نامثع  نب  دامح  زا  یـسیع ، نب  داّـمح 
.مریگب رارق  ناشرانک  رد  هک  دومرف  رما  نم  هب  تساوخ و  يریصح  سپ  .يرآ  متفگ : يا ؟ هدرک  لسغ  دامح ، يا  دندیسرپ : مدیسر ،

هدرک ادتقا  ناشیا  هب  ار  حبص  زامن  تفگ و  هماقا  ناذا و  درک ، ادص  ار  نامالغ  دش ، حبـص  ناذا  میدش ، غراف  اهاعد  اهزامن و  زا  نوچ 
.میداد ماجنا 

.مدینش یمن  شنانخس  زا  يزیچ  دوب و  هدجس  لاح  رد  ینالوط  یتّدم  تفر و  هدجس  هب  زامن  تابیقعت  زا  دعب 

: تسا هدمآ  نآ  زا  يزارف  رد  هک  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ینالوط  تاجانم  کی  هاگنآ 

ِهبَو َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکئایِفْصَاَو  َِکئاِیلْوَا  ُجَرَف  هِجَرَِفب  ْنَم  ِجَرَِفل  َنَذاَت  ْنَاَو 
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؛  ...َنیَملاْعلا َّبَرای  َِکلذ  ْلِّجَع  ْمُهُِکلُْهتَو ، َنیِملاّظلا  ُدیُبت 

ار نارگمتس  وا  هلیسو  هب  دراد و  یگتـسب  وا  جرف  هب  تتاقولخم  زا  ناگدیزگرب  ایلوا و  جرف  هک  یـسک  جرف  هب  یهدب  هزاجا  هک  نیا  و 
.نایملاع راگدرورپ  يا  امرف  لیجعت  نآ  رد  سپ  ینک ، دوبان  تسین و 

: دومرف دیتسین ؟ امش  دوخ  صخش  نآ  رگم  دیسرپ : داّمح  هدجس  مامتا  زا  سپ 

؛  مالسلا مهیلع  ٍدَّمُحم  ِلآ  ُِمئاق  َكاذ  ال 

(1) .دشاب یم  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  مئاق  وا  هن ،

، جرف ياعد  هب : فورعم  ياعد  نیا  هب  لاح ، ره  رد  یتصرف و  ره  رد  لاـس ، لوط  رد  موصعم ، ناـیاوشیپ  ناـمرف  هب  يوریپ و  هب  زین  اـم 
.میراد تموادم  نآ  ندناوخ  هب  اهزامن  تونق  رد  ّتیعجرم ، خماش  ماقم  زا  يوریپ  هب  میتسه و  ناسّللا  بطر 

ریدغ دیعس  دیع  زور  . 18

دص و روضح  رد  مخ ، ریدـغ  نیمزرـس  رد  هک  يا  هبطخ  رد  ریدـغ ، دیعـس  دـیع  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
نآ فاصوا  زا  فصو  تسیب  زا  شیب  هدرب و  مان  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  راب  نیدنچ  دومرف ، داریا  باحصا  زا  رفن  رازه  تسیب 

(2) .تسا هدرمش  رب  ار  ترضح 

نآ جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  دنشاب و  الوم  دای  هب  ریدغ  دیع  زور  بش و  رد  هک  تسا  رون  ماما  نآ  ناگتفیش  روهظ و  نارظتنم  همه  رب 
.دنرادرب اعد  هب  تسد  ترضح 
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اروشاع زور  . 19

.دشاب یم  هادف  انحورا  هّللا  هیقب  ترضح  یناهج  مایق  زور  اروشاع  زور 

دهد و یم  رس  ادن  مالـسلا  هیلع  مئاق  مان  هب  ینامـسآ  يدانم  ناضمر ، هام  موس  تسیب و  بش  رد  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1) .دنک یم  مایق  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زور  هک  اروشاع  زور  رد 

.دیامن زاغآ  ترضح  نآ  تداهش  زور  رد  ار  دوخ  دنمهوکش  مایق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  مقتنم  هک  تسا  هتسیاش  هچ  هو 

: دنیوگب تیلست  رگیدکی  هب  هنوگنیا  تیب  لها  ناتسود  اروشاع ، زور  رد  هک  هدش  رما  رذگهر  نیا  زا 

ُمِْهیَلَع ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِيِدـْهَْملا  ِمامءْالا  ِهِِّیلَو  َعَم  ِهِراِثب  َنیِبلاّطلا  َنِم  ْمُکاّیإ  انَلَعَج َو  ِْنیَـسُْحلِاب َو  اـِنباصُِمب  ْمُکَروُُجا  اـنَروُُجا َو    ُ هّللا َمَظْعَأ 
؛  مالَّسلا

، ترضح نآ  نوخ  ناگدننک  بلط  زا  ار  امش  ام و  دنک ، نوزفا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تبیصم  رد  ار  امـش  ام و  شاداپ  دنوادخ 
(2) .دهدب رارق  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  نادناخ  زا  يدهم  ماما  شا  ّیلو  هارمه  هب 

: تسا هدمآ  اروشاع  ترایز  زا  يزارف  رد 

ِهلآَو ْهیَلَع    ُ هّللا یّلَص  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٍروُْصنَم  ٍمامِإ  َعَم  َكِراث  َبَلَط  ینَقُزْرَی  ْنَأ  َِکب ]  ] ینَمَرْکَأ َکَماقَم َو  َمَرْکَأ  يذَّلا    َ هّللا ُلَأْسَأَف 
؛

رد ار  وت  نوخ  بلط  هک  منک  یم  تلأـسم  تسا ، هتـشاد  یمارگ  امـش  ببـس  هب  ار  اـم  هتـشاد و  یمارگ  ار  وت  ماـقم  هک  يدـنوادخ  زا 
(3) .درادب ینازرا  نم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  هتفای  ترصن  ماما  تمدخ 

70 ص :

ص379. ج2 ، داشرإلا ، دیفم ، خیش   _ 1 - 1
ص772. دّجهتملا ، حابصم  یسوط ، خیش   _ 2 - 2

ص775. نامه ،  _ 3 - 3

ییاهر هار  www.Ghaemiyeh.comاهنت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 78 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12910/AKS BARNAMEH/#content_note_70_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12910/AKS BARNAMEH/#content_note_70_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12910/AKS BARNAMEH/#content_note_70_3
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدمآ  رگید  يزارف  رد  و 

؛  ْمُْکنِم ِّقَْحلِاب  ٍقِطان  ٍرِهاظ  ٍّيِدْهَم  ٍماِما  َعَم  ْمُکِراث  َبَلَط  ینَقُزْرَی  ْنَاَو 

(1) .امش زا  قح  هب  قطان  رهاظ و  رگتیاده ، ماما  رضحم  رد  دنک ، يزور  نم  يارب  ار  امش  یهاوخنوخ  هک  نیا  و 

خیرات ياتـسار  رد  نامولظم  رگید  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  مقتنم  دای  هب  اروشاع  زور  تاظحل  مامت  رد  دـیاب  ناـیب  نیا  يور 
یهلا ماقتنا  تسد  نآ  جرف  رد  لیجعت  جرف و  يارب  نادیهـش ، رالاس  يرادازع  مسارم  سلاجم و  رد  هژیو  هب  تاظحل ، ماـمت  رد  و  دوب ،

.دومن اعد 

يراوگوس سلاجم  رد  . 20

باجتـسم نآ  رد  اعد  دشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  مکح  رد  اجنآ  دوش ، نایب  نادیهـش  رالاس  بئاصم  هک  یـسلجم  رد 
.دوش اعد  ترضح  نآ  نوخ  مقتنم  جرف  يارب  سلاجم  نیا  رد  دیاب  رذگهر  نیا  زا  تسا ،

ترضح هدش ، فّرشم  هّللا  هّیقب  ترـضح  رـضحم  هب  ایؤر  ملاع  رد  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  حلاص  ناتـسود  زا  یکی  زا  لایکم  بحاص 
: تسا هدومرف 

یم اعد  صخش  نآ  يارب  زین  نم  دوش ، اعد  نم  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  سپـس  دوش ، رکذ  مدیهـش  ّدج  بئاصم  هک  یـسلجم  ره  رد 
(2) .منک

نادناخ هب  طوبرم  لفاحم  هسّدقم و  نکاما  هفّرشم ، دهاشم  مامت  رد  رون ، ماما  نآ  ناگتفیش  روهظ و  ناقشاع  تسا  مزال  ساسا  نیا  رب 
دوخ يوس  هب  ار  ترضح  نآ  تمحرم  تیانع و  هلیسو  نیا  هب  ات  دننکن ، تلفغ  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  اعد  زا  تراهط ، تمـصع و 

تیاضر دنرادب و  فوطعم 
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.دنروآ مهارف  ار  ادخ  تّجح  رطاخ 

؟ دراد زاین  ام  ياعد  هب  نامز  ماما  ایآ  هک : مینک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  نایاپ  رد 

رظن بلج  ياه  هار  زا  یکی  جرف ، يارب  اعد  میراد و  زاین  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رطاخ  بلج  هب  هک  میتسه  ام  نیا  هکلب  زگره ، هن ،
.دشاب یم  ترضح  نآ  تیانع  و 

: ترضح نآ  رطاخ  تیاضر  تیانع و  بلج  لئاسم  رگید  زا 

.ترضح نآ  یتمالس  يارب  نداد  هقدص  ( 1

.ترضح نآ  هب  شباوث  میدقت  نآرق و  توالت  ( 2

.ترضح نآ  فرط  زا  تباین  هب  هرمع  جح و  ماجنا  ( 3

.ترضح نآ  هب  نآ  باوث  میدقت  يده و  هّمئا  رّهطم  مرح  ترایز  ( 4

.ترضح نآ  هب  نآ  شاداپ  يادها  تاّربم و  تاریخ و  ماجنا  ( 5
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اعد تباجتسا  نکاما 

هراشا

هب دـیاب  هک  تسا ، رتشیب  اعد  تباجتـسا  لامتحا  هکّربتم  نکاما  زا  یخرب  رد  یلو  میناوخب ، ار  ادـخ  دـیاب  یکاخ  هرک  طاـقن  ماـمت  رد 
دوخ يالوم  جرف  يارب  دوخ ، جئاوح  همه  زا  شیپ  همه و  زا  شیب  میرامشب و  تمینغ  ار  تصرف  هسّدقم  نکاما  نیا  هب  فّرشت  ماگنه 

: مینک یم  هراشا  نکاما  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  مینک و  اعد 

مارحلا دجسم  . 1

هک یماگنه  دـنوش ، یم  یهلا  نما  مرح  دراو  هک  یماگنه  هبانا ، هبوت و  زا  دـعب  اه ، تاـقیم  رد  مارحا  زا  سپ  مارحلا  هّللا  تیب  جاّـجح 
فّرـشت زا  یلـصا  فده  هک  دشاب ، هناخ  بحاص  روهظ  جرف و  ناشیاعد  نیلّوا  دیاب  دوش ، یم  نشور  ادخ  هناخ  رادید  اب  ناشناگدید 

.دشاب یم  ادخ  تّجح  رادید  ادخ  هناخ  هب 

: دیامرف یم  هدومن  بلطم  نیا  هب  یفیطل  هراشا  میرک  نآرق 

؛ » َكُوتْأَی ِّجَْحلِاب  ِساّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  «َو 

(1) .وت يوس  هب  دنیایب  ات  ناوخارف ، ّجح  يارب  مدرم  نایم  رد 

، تسا هناخ  بحاص  رادـید  فدـه  نوچ  یلو  دـنیایب ، نآ  يوس  هب  ینعی  هنوتأـی » : » دومرف یم  دوب ، هبعک  رادـید  جـح  زا  فدـه  رگا 
.دنیایب وت  يوس  هب  ینعی  َكُوتأی » : » هدومرف

رصعرد میهاربا ، ترضح  رادید  لیلخ ، میهاربا  نامز  رد  جح  زا  فده 
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.دشاب یم  ادخ  تّجح  رادید  ام  رصع  رد  مرکا و  لوسر  رادید  تلاسر 

.دشاب جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  اعد  مارحلا ، دجسم  رد  اعد  نیرتشیب  دیاب  اذل  و 

: دیوگ یم  هعبرا  يارفس  زا  ریفس  نیمّود  نامثع  نب  دمحم 

: تشاد یم  هضرع  دوب و  هتفرگ  هبعک  راتسا  زا  هک  مدید  راجتسم  تمسق  رد  ادخ ، هناخ  رانک  رد  ار  ترضح  نآ 

؛  َِکئادْعأ ْنِم  یل  ْمِقَْتنِا  َّمُهّللَا 

(1) .ریگب تنانمشد  زا  ارم  ماقتنا  ایادخ ،

.مینک اعد  ترضح  نآ  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  هتفرگ ، هبعک  راتسا  زا  دوخ ، نامز  ماما  زا  يوریپ  هب  دیاب  زین  ام 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  . 2

یبنلا دجـسم  دراو  لیئربج  ِرد  زا  هک  یماگنه  دنوش ، یم  فّرـشم  هنیدـم  رهـش  هب  هرمع  ماجنا  يارب  ای  جـح و  مسوم  رد  هک  ینازیزع 
خلت و ثداوح  مالسلااهیلع ،  ارهز  ترضح  هناخ  ِرد  هدهاشم  .دنوش  یم  ور  هب  ور  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هناخ  ِرد  اب  دنوش ، یم 

مّـسجم ناگدید  ربارب  رد  دوش و  یم  یحو  هناخ  هب  مجاهت  هّجوتم  ناهذا  رایتخا  یب  هک  دنک ، یم  یعادت  نارئاز  همه  رد  ار  يراوگان 
.دنا هدرزآ  راوید  رد و  نایم  رد  ار  ربمایپ  راگدای  اهنت  دنا و  هدروآ  موجه  یحو  هناخ  هب  رگمتس ، یهورگ  هک  دوش  یم 

: دومرف یم  ینیوزق  هّللا  هیآ  موحرم 

دوخ يادص  هدش ، لسوتم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  شدنبلد  دنزرف  هب  راوید  رد و  نایم  رد  راب  نیدنچ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 
.درک دنلب  يدهم » ای   » هب ار 
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نوخ مقتم  يارب  هداتفا ، مالـسلا  هیلع  دیهـش  نسحم  داـی  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هناـخ  رد  هدـهاشم  اـب  یحو  نیمزرـس  نارئاز 
.دنیامن یم  تلأسم  ار  ترضح  نآ  جرف  رما  رد  لیجعت  ناّنم  قلاخ  زا  دننک و  یم  اعد  نسحم  ترضح 

هب ار  یهاگآ  بلق  ره  دـشاب و  یم  دوخ  نطو  رد  نانآ  تبرغ  تیبلها و  ّتیمولظم  يروآدای  لماوع  رگید  زا  عیقب  هّمئا  روبق  هدـهاشم 
جرف رما  رد  لیجعت  يارب  اعد  لد  قامعا  زا  دـیامن و  یم  هّجوتم  تسا ، تّجح  ترـضح  تبیغ  نامه  هک  تبرغ  نیا  لـماع  نیرت  مهم 

.دروآ یم  لابند  هب  ار 

تافرع يارحص  . 3

.دنک یم  تکرش  جح  مسارم  رد  هلاس  همه  هادف  انحاورا  هّللا  هّیقب  ترضح  سّدقم  دوجو  ناوارف  تایاور  ساسا  رب 

مارحلا هّللا  تیب  جاّجح  دنراد و  روضح  تافرع  يارحص  رد  دنوادخ  تّجح  ههبش  نودب  برغم  ات  رهظ  زا  هفرع ، زور  نایب ، نیا  يور 
هک دـننک  یم  قاشنتـسا  ییاوه  زا  دراد و  رارق  اضف  نآ  رد  زین  ادـخ  تّجح  هک  دـنراد  رارق  ییاضف  رد  هک  دـنراد  نیقی  هفرع  زور  رد 

.دنک یم  قاشنتسا  اوه  نامه  زا  زین  ادخ  تّجح 

.دنهد صاصتخا  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  اعد  هب  ار  دوخ  تقو  مظعا  تمسق  دنرامشب و  تمینغ  ار  تصرف  دیاب  رذگهر  نیا  زا 

، دنناوخ یم  تافرع  يارحص  رد  ار  مالسلاامهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیسح و  ماما  ياعد  هفرع  زور  ًالومعم  هّللا  تیب  جاّجح  هچ  رگا 
.دنشاب لفاغ  ترضح  نآ  جرف  يارب  اعد  هب  اهزارف  زا  یخرب  صاصتخا  زا  اه  نآ  بلاغ  دیاش  یلو 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هفرع  ياعد  زا  يزارف  رد 

.ْمِِهنیکاسَمَو ْمِِهِلمارَاَو  َنیِملْسُْملا  ِءارَُقف  یلَع  ِهب  ُْنْنماَو  ارْوَجَو ، اْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  اطِْسقَو  ًالْدَع  ِهب  َضْرالا  ءَِالْما  َّمُهّللَا 
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.ِهتَعیشَو ِهیلاوَم  ِرایِخ  ْنِم  یْنلَعْجاَو 

.هِْرمَِاب ْمِهِمَْوقَاَو  ِهلْوَِقل ، ْمِِهلَْبقَاَو  ِهتاضْرَم ، یِلا  ْمِهِعَرْسَاَو  ِهِْرمَِال ، ْمِهِذَْفنَاَو  اعْوَط ، َُهل  ْمِهِعَوْطَا  َو  اّبُح ، َُهل  ْمِهِّدَشَا 

؛  ٍضار یّنَع  َْتنَا  َكاْقلَا َو  یّتَح  ِْهیَدَی  َْنَیب  َهَداهَّشلا  ِیْنقُزْراَو 

.تسا هدش  متس  روج و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  امرفب ، داد  لدع و  زا  رپ  وا  تسد  هب  ار  نیمز  ادنوادخ !

.راذگب ّتنم  ناناملسم  نایاونیب  ناگویب و  رب  نیملسم ، يارقف  رب  وا  هلیسو  هب  ادنوادخ !

.هدب رارق  ترضح  نآ  نایعیش  ناتسود و  نیرتهب  زا  ارم  ایادخ !

ار شرماوا  همه  زا  شیب  درب ، یم  نامرف  وا  زا  همه  زا  شیب  دراد ، یم  تسود  ار  وا  همه  زا  شیب  هک  هدـب  رارق  یناـسک  زا  ارم  ایادـخ !
ار شنامرف  همه  زا  شیب  دریذپ و  یم  ار  شنانخـس  همه  زا  شیب  دـنک ، یم  شالت  شتیاضر  بلج  يارب  همه  زا  شیب  دـنک ، یم  ارجا 

.دهد یم  ماجنا 

(1) .یتسه یضار  نم  زا  هک  منک  تاقالم  یلاح  رد  ار  وت  ات  امرفب ، يزور  نم  هب  ار  ترضح  نآ  باکر  رد  تداهش  ایادخ !

ّدج ادـخ و  تّجح  دوخ  هک  داّجـس  ماـما  .دوش  یم  راکـشآ  اـهزارف  نیا  تمظع  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  عیفر  هاـگیاج  هب  هّجوـت  اـب 
.تسا هدرک  اعد  هنوگ  نیا  شدنزرف  دروم  رد  دشاب ، یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  راوگرزب 

رد .تسا  هدش  دلوتم  لاس 255  رد  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترضح  و  هدیسر ، تداهش  هب  يرجه  لاس 95  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
.دوب یقاب  ترضح  نآ  ّدلوت  هب  لاس  زا 160  شیب  اعد  نیا  ماگنه  هب  هجیتن 
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رد تبیغ و  رـصع  رد  هک  ام  دـنک ، یم  اعد  هنوگنیا  ترـضح  نآ  تدالو  زا  شپ  لاس  تصـش  دـص و  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  رگا 
.مییامن سامتلا  عّرضت و  دیاب  هنوگچ  مینک ، یم  یگدنز  نامز  روجید  ياه  بش  یکیرات 

ترـضح نآ  ربارب  رد  هنوگ  نیا  رگا  دشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يالعا  ّدج  ادـخ و  تّجح  دوخ  هک  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
.مییامن بدا  ضرع  شربارب  رد  ترضح ، نآ  ّتیعر  هاگیاج  زا  میناوتب  هک  مینک ، ادیپ  ییاه  هژاو  هچ  ام  دنک ، یم  عوضخ 

هب ات  میراپـسب ، رطاخ  هب  ار  نآ  دـنلب  نیماضم  عیفر و  هاگیاج  مینک و  تئارق  هّجوت  اب  ار  اهزارف  نیا  رگید  راـبکی  تسا  هتـسیاش  رایـسب 
.میربب یپ  ادخ  تّجح  نآ  ربارب  رد  عضاوت  ترورض 

.مینک رارکت  لماک  هّجوت  اب  تافرع  يارحص  رد  هفرع  زور  رد  ار  ظافلا  نیمه  میدرک ، ادیپ  ادخ  هناخ  ترایز  هب  فّرشت  قیفوت  رگا  و 

فرشا فجن  . 4

هراشا

رهش نیا  ساّسح  طاقن  رگید  مالّـسلا و  يداو  يدهم  ماما  ماقم  رد  هلهـس ، دجـسم  رد  هفوک ، مظعا  دجـسم  رد  تایلاع  تابتع  نارئاز 
رد هلمج  زا  دنهد ، صاصتخا  مهم  رما  نیا  هب  هفّرـشم  دـهاشم  رد  ار  دوخ  تقو  نیرتشیب  دنـشاب و  نامز  رـصع و  بحاص  دای  هب  دـیاب 

: دنک یم  همزمز  هک  یماگنه  رئاز  تسا و  خیرات  مولظم  لّوا  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نایقّتم  يالوم  رّهطم  مرح 

؛  ُهُّقَح َبِصُغ  ْنَم  ُلَّوَأ  ٍمُولْظَم َو  ُلَّوَأ  َْتنَأ 

(1) .تسا هتفر  جارات  هب  شّقح  هک  دیتسه  یسک  نیلوا  مولظم و  نیلّوا  امش 
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رد مالسلا  هیلع  الوم  صخـش  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  اعد  شجرف  يارب  هداتفا  خیرات  ياتـسار  رد  نامولظم  نوخ  مقتنم  دای  هب  اعبط 
: دنک یم  اعد  دوخ  جرف  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مرح 

 : مالسلا هیلع  هَل  ٍءاعُد  ْنِم  َو 

خیش موحرم  زا  هطساو  نودب  مالـسلا (1)  هیلع  نانمؤم  ریما  رهطم  مرح  رواجم  نارود ، ریظن  یب  قّقحم  ناسرخ ، يدهم  دیـس  هّللا  هیآ 
: تفگ هک  دنک  یم  لقن  ینارحب  یلع  دبع 

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  هک  مدید  ار  یصخش  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مرح  رد  يزور 

؛  ِکنیِدل ًهَمْحَر  َکِِّیلَو  َجَرَف  ْلِّجَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  دَّمُحم َو  یلَع  ِّلَصَف  َکِِّیلَو ، ِدْقَِفل  ایِکاب  َحَبْصَأ  َُکنید  اذه  َّمُهّللَا 

باـب زا  ّتیلو ، جرف  رد  تسرفب و  دورد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  سپ  تسا ، ناـیرگ  ّتیلو  دوـبن  رد  هک  تسوـت  نید  نیا  ادـنوادخ !
.امرفب لیجعت  دوخ  نید  رب  مّحرت 

؛ َِکباتِِکل ًهَمْحَر  َکِِّیلَو  َجَرَف  ْلِّجَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  دَّمُحم َو  یلَع  ِّلَصَف  َِکِیلَو ، ِدْقَِفل  ایِکاب  َحَبْصَأ  َُکباتِک  اذه  َّمُهّللَا 

باب زا  ّتیلو ، جرف  رد  تسرفب و  دورد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  سپ  تسا ، ناـیرگ  ّتیلو  دوبن  رد  هک  تسوت  باـتک  نیا  ادـنوادخ !
.امرفب لیجعت  دوخ  باتک  رب  مّحرت 

یلَع ِّلَصَف  َِکِیلَو ، ِدْقَِفل  ایِکاب  ْتَحَبْصَأ  َنینِمْؤُْملا  ُُنیْعَأ  ِهِذه  َّمُهّللَا َو 

78 ص :
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.دشاب یم  رصع  ياملع  لضافا 
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؛ َنینِمْؤُْمِلل ًهَمْحَر  َکِِّیلَو  َجَرَف  ْلِّجَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  دَّمُحم َو 

زا ّتیلو ، جرف  رد  تسرفب و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  سپ  تسا ، نایرگ  ّتیلو  دوبن  رد  هک  تسا  نانمؤم  ناگدید  نیا  ادنوادخ !
.امرفب لیجعت  نانمؤم  رب  مّحرت  باب 

زا صخـش  نآ  هظحل  نامه  رد  دشاب ، مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  صخـش  نیا  دیاش  متفگ  دوخ  اب  دیوگ : یفوک  ینارحب  یلع  دبع  خیش 
منک تاقالم  ار  وا  يور ، رد  يور  ات  مدرک  تکرح  وا  فلاخم  تهج  رد  زین  نم  درک ، تکرح  حیرض  تشپ  تمس  هب  حیرـض  لباقم 

هب .تسناد  یمن  يزیچ  یـسک  مدرک ، لاؤس  وا  هراـبرد  نارگید  نیمداـخ و  زا  مدـش ، جراـخ  مرح  زا  تعرـس  هب  .مدـیدن  ار  وا  یلو   ؛
صخش نیا  هک  مدرک  نیقی  اذل  مدیدن ، ار  وا  یلو  متشگ  فیرش  نحص  رد  تسا ، هدش  جراخ  الط  ناویا  تمس  زا  دیاش  دیسر  منهذ 

(1) .درک یم  اعد  دوخ  جرف  يارب  هنوگ  نیا  هک  دوب ، مالسلا  هیلع  رصع  ماما  نینزان  دوجو 

یّلعم يالبرک  . 5

هدمآ فیرـش  ثیدح  رد  دراد ، ّتیـصوصخ  نادیهـش  رالاس  رّهطم  مرح  نکل  تسه ، اعد  تباجتـسا  لامتحا  هفّرـشم  دهاشم  همه  رد 
: تسا

؛  ِِهتَُّبق َتَحت  ِءاعُّدلا  ََهباجإ  َو 

هداد رارق  ترضح  نآ  دبنگریز  رد  اراعد  تباجتسا  ناّنم  دنوادخ 
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(1) .تسا

هدـمآ نادیهـش  رالاس  ِهاوخنوخ  ِجرف  ِرما  رد  لیجعت  يارب  اعد  مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  روثأم  ياـه  تراـیز  زا  يرایـسب  رد 
.تسا

: تسا هدمآ  هدرک ، تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلامث  هزمح  وبا  هک  یترایز  زا  يزارف  رد 

؛  ِْنیَسُْحلا ِمَِدب  ُْبلُْطا  ِْنیَسُْحلا ، َّبَر  َّمُهّللَا  ِْنیَسُْحلا ، َرْدَص  ِفْشِإ  ِْنیَسُْحلا ، َّبَر  َّمُهّللَا 

نوخ مالـسلا  هیلع  نیـسح  راگدرورپ  يا  ادـنوادخ ! نک ، تیانع  يدوبهب  ار  نیـسح  ماما  هنیـس  نیـسح ، ماـما  راـگدرورپ  يا  ایادـخ !
(2) .بلطب ار  نیسح 

: میراد یم  هضرع  هتفرگ ، ماهلا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  قیاقحلا ، فاّشک  نایب  زا  زین  ام 

؛  هّجحلا روهظب  نیسحلا ، ردص  فشإ  نیسحلا ، ّبر  ای 

؛  هّجحلا روهظب  هّجحلا ، ردص  فشإ  هّجحلا ، ّبر  ای 

.هّجحلا روهظب  نینمؤملا ، رودص  فشإ  نینمؤملا ، ّبر  ای 

.ق بجر 1433   15

زادگناج لاحترا  زورلاس 

 . مالسلااهیلع يربک  بنیز  ترضح  برعلا ، هلیقع 

روپ يدهم  ربکا  یلع 
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دیلقت گرزب  عجارم  هاگدید  زا  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  اعد 

دنه نایعیش  يارب  اهنآ  زا  هتشون ، دیلقت  گرزب  عجارم  هاگشیپ  هب  يا  همان  ونهکل ، نامزلا  بحاص  دجـسم  هعمج  ماما  شیپ  لاس  لهچ 
: زور نآ  گرزب  عجارم  زا  نت  هس  خساپ  کنیا  هدومن و  فیلکت  بسک 

]1[

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

هل انحاورأو  هروهظ  یلاعت  هّللا  لّجع  نامزلا ، بحاص  يدـهملا  انالومل  نیرظتنملاو  نیرـصاّنلاو  نیّبحملا  نم  اـنلعج  يذـّلا  هّلل  دـمحلا 
.ءادفلا

، رظتنملا يدـهملا  نسحلا  نبا  هّجح  امّیـس  نیرهاطلا ، هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  دّـمحم  مساـقلا  یبأ  نیملاـعلا ، ّبر  لوسر  یلع  هالّـصلاو 
.فیرشلا هجرف  رمأ  یلاعت  هّللا  لّهس 

بناوج همه  زا  دنراد و  رارق  یبیجع  نامز  كانلوه و  ّتیعقوم  رد  هک  دنشاب  هاگآ  یمالسا  دالب  عیمج  ناناملـسم  نایعیـش و  دعب ، اّما 
طوسبم نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  يده  هّمئا  هکرابم  تاملک  تایاور و  رد  راوگان  نامز  نیا  فاصوا  تسا و  رطخ  ضرعم  رد  نامیا 

.تسا هدش  نایب  حورشم  و 

هّجوت اه  نادب  متح  روط  هب  دیاب  هدوب و  ضرف  نایعیش  عیمج  رب  نامز  نینچ  رد  هک  تسا  يریطخ  فئاظو  مهم ، رایسب  عوضوم  کنیا 
.دنزرون تلفغ  ینآ  هدومن و 

هک تسا  ضرف  یمالسا  دالب  رد  مرتحم  ظاّعو  ناگدنیوگ و  عیمج  رب  . 1
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عیمج هب  هّجوتم  ترـضح  نآ  هک  دـنیامن  دزـشوگ  مدرم  هب  و  هدومن ، هادـف ، انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  یهلا  ثوغ  هب  هّجوتم  ار  مدرم 
اب هک  دـننادب  دـنیامن و  هثاغتـساو  دـنرب  هانپ  وا  هب  گرزب ، کچوک و  یلکـشم ، رما  ره  رد  دـیاب  دـشاب و  یم  اه  نآ  لاـمعا  تاـیئزج 

.دید دنهاوخ  دوخ  هّجوتم  ار  ترضح  نآ  تمحرم  رظن  بانج ، نآ  هب  لّسوت  هجوت و  نیرتکچوک 

لامعا و رد  ناملسم ، هعیـش و  درف  ره  هک  تسا  نآ  تسا _  تادابع  لضفا  زا  هک  ترـضح _  جرف  راظتنا  تقیقح  هک  دننادب  دیاب  . 2
رتارف یمدـق  یمالـسا  حیحـص  ریـسم  زا  درواینرد و  ناملـسم  ریغ  گنر  هب  ار  دوخ  تادابع ؛  تالماعم و  اه و  ترـشاعم  رد  شراتفر 

دهع دیدجت  شترـضح  هب  صالخا  مالـس و  ضرع  اب  ماش  حبـص و  ره  هدومرف ، رما  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روطنامه  دراذگن و 
جراخ هدرپ  سپ  زا  ار  رـشب  هدنهد  تاجن  قلخ ، هدننک  تیاده  هک  دهاوخب  دنوادخ  زا  زور  بش و  دشاب و  نایرگ  شقارف  رب  دیامن و 

ثداوح هک  دنادب  تسا و  یهلا  طخس  دروم  دشاب ، راظتنا  فالخ  شراتفر  لمحم  رد  یلو  دشاب ، جرف  رظتنم  اظفل  یسک  رگا  دیامن و 
.دوبر دهاوخ  ار  وا  نامیا  نامز  رصع و  نیا  كانرطخ 

یف نولمأی و  ام  دّـمحم  لآ  یف  انرأو  هراصنأو ، هناوعأ  نم  انلعجاو  جرفلا ، کّیلول  ّمهللا  لّـجعو  هتیب  لـهأو  دّـمحم  یلع  ّلـص  ّمهّللا 
.نیحلاصلا هّللا  دابع  یلعو  انیلع  مالسلاو  نورذحیام  مهّودع 

.ق مّظعملا 1392  نابعش  رهش  یف 12 

يزیربت مظاک  دیس 

[2]
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میرحلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

متاـخل نیرظتنملا  نم  انّریـصو  هئاـیلوأ  یّبـحم  نم  اـنلعجو  هتمحر  باوبأ  یلإ  اندـشرأو  هتفرعم  یلإ  انادـهو  اـنقَلَخ  يذـّلا  هّلل  دـمحلا 
.هتلودب اّنع  جّرفو  هتیؤرب  انمرکأو  هروهظ  یلاعت  هّللا  لّجع  يدهملا  نسحلا  نبا  هّجح  ینعأ  هئایفصأ ،

رب شنارکیب  فاطلا  رکـش  اـنث  حدـم و  .دنـشاب  یم  شناـسحا  ناوخ  راوخ  هزیر  هدوب و  قح  تّجح  دوجو  لـیفط  یتسه  ناـهج  ماـمت 
نایعیـش عیمج  رب  تساـه ، هنتف  نارود  دـنراد و  قح  زا  تلفغ  مدرم  هک  ناـمز  نیا  رد  .تسا و  تاـبجاو  ّمها  زا  هموحرم  تّما  عـیمج 

ار شزیزع  روهظ  رد  لیجعت  دنوادخ  زا  هّبحتسم ، هبجاو و  تاولـص  زا  دعب  یـصوصخ و  یمومع و  سلاجم  مامت  رد  هک  تسا  ضرف 
همتاخ نیبم  ماما  نآ  تبیغ  نارود  هب  يدوز  هب  هک  دنهاوخب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  دوخ ، ياه  هتساوخ  همه  زا  لبق  راتـساوخ و 

.دشخب نایاپ  ار  روج  ملظ و  نارود  دهد و 

رد دنشاب و  رابکشا  شا  يرود  قارف و  رد  هدوب ، جرف  رما  رظتنم  هتسویپ  اشوک و  ًءاسم  احابص و  شسّدقم  هاگشیپ  هب  مالـس  ضرع  رد 
يا هنوگ  هب  راتفر  لاـمعا و  عیمج  رد  دـنیامن  یعـس  دـنهاوخب و  ار  دوخ  تاـجن  وا  زا  و  هدوب ، ترـضح  نآ  هب  هّجوتم  ثداوح  عیمج 

.تسا نآ  رد  وا  ياضر  هک  دنشاب 

دنروایب و نامیا  تسرد  هک  هدومن ، شترـضح  هب  هّجوتم  انـشآ و  ار  مدرم  ربانم  رد  هک  تسا  بجاو  ضرف و  مرتحم  ظاّعو  ابطخ و  رب 
.هلفغلا نع  مکاّیاو  هّللا  انذاعأ  .دنروآ  دوج  هب  مدرم و  هّماع  رد  ار  جرف  راظتنا  تلاح 

لّجع ّمهللا  هادـف ، یحور  نسحلا  نب  هّجح  مظعألا  هّللا  ّیلو  امّیـس  نیرهاّطلا ، هتیب  لهأو  دّـمحم  یلع  كرابو  دزو  ملـسو  ّلص  ّمهّللا 
.مهنم انلعجاو  هراصنأو  هناوعأ  ّرثکو  هجرخم  لّهسو  هجرف 
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نینمؤملا انناوخإ  نم  ءاعّدلا  سمتلملاو  یعاّدلا 

ینالیملا ینیسحلا  يداه  دّمحم  دّیسلا 

[3]

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

فرشأ یلع  هالّصلاو  ماظعلا ، هئایصوأ  متاخ  يرظتنم  نم  انّریصو  مارکلا  هّمئأ  هفرعم  یلإ  انادهو  مالـسإلاب  انیلع  معنأ  يذلا  هّلل  دمحلا 
هجرف هّللا  لّجع  نامّزلاو  رـصعلا  بحاص  مّظعملا ، ثوغلاو  مظعـألا  ماـمإلا  امّیـس  نیمّرکملا ، نیرهاّـطلا  هلآو  دّـمحمب  هلـسرو  هئاـیبنأ 

.فیرشلا

رطخ ضرعم  رد  ناهج  ناملـسم  هعیـش و  مدرم  تاّیونعم  تاداقتعا و  نامیا و  هک  ناهج ، هتفـشآ  عاضوا  ساّـسح و  تاـظحل  نیا  رد 
رـصع ماما  یهلا  مظعا  ثوغ  ملاع و  هدـنهد  هانپ  هب  هّجوتم  ار  مدرم  مامت  هک  تسا  ناملـسم  هعماج  ناگدـنیوگ  ابطخ و  هفیظو  تسا ،

هب هثاغتـسا  لّسوت و  رب  ار  مدرم  هدومن و  اعد  راوگرزب  نآ  روهظ  رد  لیجعت  يارب  ربانم  سلاجم و  مامت  رد  دنیامن و  ءادفلا  هل  انحاورا 
.دش دهاوخ  رهاظ  نآ  تاکرب  میظع و  راثآ  يدوز  هب  هک  دنیامن ، راداو  بانج  نآ 

ریاس اب  لامعا  عیمج  رد  دنشاب و  بانج  نآ  یقیقح  رظتنم  دنزرون و  تلفغ  هّجوت  زا  يا  هظحل  هک  تسا  ناناملسم  نایعیـش و  هّفاک  رب 
و نازیر ، کشا  شتبیغ  رب  مالسلا  هیلع  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  ترضح  شیامرف  قبط  دنشاب و  هتشاد  قرف  ناملسم  ریغ  رشب  تاقبط 

.دنشاب راتساوخ  ار  شجرف  لیجعت  الع  ّلج و  ّقح  تمظع  رابرد  زا 

.هراصنأو هبزح  یف  انلعجاو  هتلود  انرأو  هتدعو  ام  هل  زجنأو  کّیلو  جرف  لّجعو  هلآ  دّمحم و  کّیفصو  کبیبح  یلع  ّلص  ّمهّللا 
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هجرفل نیرظتنملا  یناوخإ  یلع  مالّـسلاو  هّللاب  ّالا  هّوق  الو  لوح  الو  .کنیدـل  هب  رـصتناو  هرـصناو  کقلخ  عیمج  ّرـش  نم  هذـعأ  ّمهّللا 
.ماتخ ریخ  فیرشلا 

: مهل یعاّدلا  هرّرح 

یفجنلا یشعرملا  ینیسحلا  نیدلا  باهش 

دجـسم هعمج  ماما  يدنه ، نیـسح  دباع  خیـش  همان  هب  خساپ  رد  .ق.ه  نابعـش 1392  همین  هناتـسآ  رد  شیپ ، لاس  لهچ  هّیناـیب  هس  نیا 
.تسا هدش  رشتنم  رداص و  ونهکل  نامزلا  بحاص 

.میروآ یم  ریز  رد  ار  نآ  نتم  هک  هدیسر ، ام  تمسد  هب  فرشا  فجن  هّیملع  هزوح  میعز  زا  يرگید  هّینایب  هطبار  نیمه  رد 

[4]

یلاعت همسب 

نب هّجح  نیضرألا  یف  هّللا  هّیقب  ءایصوألا و  متاخ  ترـضح  روهظ  جرف و  راظتنا  بیغرت و  ّقح و  رب  لمتـشم  رابخا  هک  تسین  هدیـشوپ 
زا یکی  زین  شترضح  جرف  راظتنا  هکنانچ  .تسا  موقرم  هزادنا  زا  شیب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هّللا  لّجعو  امهیلع  هّللا  تاولص  نسحلا 

.تسا رابخا  رد  دّکؤم  بیغرت  دروم  تادابع 

لاح رکذ  هب  هتخاس و  هینالع  ّرس و  رد  دوخ ، روکذم  روظنم و  لاوحا  همه  رد  ار  ترضح  هک  تسا  عقوم  هب  هتسیاش و  رایـسب  نیاربانب 
زا شنومیم  كراـبم و  جرف  لـیجعت  تساوخرد  تسا و  نآ  رد  قلخ  يزور  ماود  ناـهج و  يرارقرب  هیاـم  هک  ترـضح ، نآ  لاـقم  و 

زا ار  شدوجو  تاکرب  دیزم  میشاب و  ناسّللا  بطر  تسا ، ناما  لدع و  يرادیاپ  بجوم  هک  لالجلا ، يذ  هاگرد 
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.میدرگ راتساوخ  هشیمه  شروضح  تبیغ و  زا  ّمعا  فؤر ، راگدرورپ  هاگشیپ 

.هتاکرب هّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

.ه كرابملا 97  ناضمر  یف 12 

یئوخلا يوسوملا  مساقلاوبا 
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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
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

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  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: 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
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
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
...و يرگشدرگ  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

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS 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  ...و  هارمه  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
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
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