
http://www.ghaemiyeh.com






ناناملسم يرود  لماوع 

: هدنسیون

یناوضر رغصا  یلع 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ریدغ زا  ناناملسم  يرود  7لماوع 

باتک 7تاصخشم 

رشان 7همدقم 

15راتفگشیپ

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  هباحص  رثکا  ضارعا  15رس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  هباحص  رثکا  ضارعا  15رس 

هباحص نایم  رد  يرکف  طخ  ود  دوجو  لوا : 16لماع 

هباحص نایم  رد  يرکف  طخ  ود  دوجو  لوا : 16لماع 

يداهتجا قیرط  16نارادفرط 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  تفلاخم  رد  افلخ  بتکم  18رذع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  تفلاخم  رد  افلخ  بتکم  18رذع 

تفالخ تّوبن و  عمج  رد  شیرق  تهارک   - 118

مالسلا هیلع  یلع  ماما  لدع  لمحت  مدع   - 219

ّنس یمک   - 323

ادخ تساوخ  مدع   - 424

هنیک دقح و  مّود : 26لماع 

تلادع درم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مّوس : 28لماع 

مشاه ینب  اب  ینمشد  مراهچ : 29لماع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  ناناملسم  يرود  35للع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  ناناملسم  يرود  35للع 

سابع ینب  هیما و  ینب  ینمشد   - 135

سابع ینب  هیما و  ینب  ینمشد   - 135

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ّبس  40مکح 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 82زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


افلخ نأش  رد  تایاور  لعج   - 241

افلخ نأش  رد  تایاور  لعج   - 241

یلعج 44ثیداحا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تّمذم  رد  تایاور  لعج   - 346

لطاب دیلقت   - 447

لطاب دیلقت   - 447

هناروکروک دیلقت  زا  زارتحا  هار  55لّقعت ،

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  نامتک   - 556

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  فیرحت   - 657

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  فیرحت   - 657

فیرحت 60دراوم 

ثیداحا هناضرغم  فیعضت   - 772

مالسلا مهیلع  تیب  لها  درکلمع  اب  ندوبن  انشآ   - 873

مالسلا مهیلع  تیب  لها  فیرعت  رد  یهاتوک   - 976

عیشت نایعدم  زا  یخرب  درکلمع   - 1076

زکرم 79هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 82زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


ریدغ زا  ناناملسم  يرود  لماوع 

باتک تاصخشم 

1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانشرس : 

.یناوضر رغصا  یلع  فیلات  ریدغ / صن  زا  ناناملسم  يرود  لماوع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1387. سدقمدجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  71 يرهاظ :  تاصخشم 

.ریدغ نامدای  ثحابم  هلسلس  تسورف : 

6-176-973-964-978 لایر :   7000 کباش : 

.يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. نارکمج 1387(82ص سدقم  دجسم  : ررکم پاچ  تشاددای : 

 . سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

توبن نادناخ  عوضوم : 

لیاضف توبن --  نادناخ  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP223/5/ر6ع9 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

2541902 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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یلص مالسا  مرکم  لوسر  تیاصو  لیـصا  نایرج  هدننک  نییبت  ریدغ  .تسا  یعیـش  رّکفت  يانبریز  یمالـسا و  یگتـسبمه  روحم  ریدغ 
يراج و نینمؤم  ناج  رد  ار  اـضر  میلـست و  تیـالو ، تفرعم ، لـالز  دیـشخب و  موادـت  ار  نیتسار  مالـسا  هک  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا 

.دومن هیده  نانآ  هب  ار  شخبرمث  تایح 

تیانع و اب  یلو  تفرگ  رارق  نید  نانمـشد  فرط  زا  مجاهت  دروم  ناتـسود و  فرط  زا  ییاه  يرهم  یب  دروم  خـیرات  لوط  رد  ریدـغ 
نیدتم مدرم  نالوؤسم و  تّمه  یمالـسا  يروهمج  سّدقم  ماظن  رد  هک  نونکا  مه  .دش  گنهرف  ظفح و  ریدـغ  یعقاو  ناوریپ  ریبدـت 

جاح دنمجرا  داتسا  طسوت  هک  يور  شیپ  هعومجم  میدش  نآ  رب  تسا ، یمالسا  نیمزرس  نیا  یمامت  ندش  يریدغ  رب  یمالسا  ناریا 
.مییارایب عبط  رویز  هب  ار  هدیدرگ  فیلأت  یناوضر  رغصا  یلع 

.دریگ رارق  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   » تّجح ترضح  نامیالوم  هّجوت  ّقح و  ترضح  لوبق  دروم  تسا  دیما 

، یملید ناردارب  تاراشتنا  هعومجم  رد  راـکمه  نازیزع  رگید  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح  مرتحم  تیلوت  هژیو  تاـیانع  زا  تسا  مزـال 
ار نانتما  رکـشت و  لاـمک  دـنا ، هدومن  تیلاـعف  هعومجم  نیا  ندیـسر  رمث  هب  رد  ناـشالت و ...  شیاـشخب ، یتشآ ، يدیعـسدیعسریما ،

.دنیامرفن مورحم  دوخ  يداشرا  تارظن  زا  ار  ام  یمارگ  ناگدنناوخ  هَّللا  ءاش  نا  میراد و 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لؤوسم  ریدم 
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راتفگشیپ

تهج هب  هکلب  هدرکن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  اذـل  تسا و  ناـبرهم  فوئر و  میحر ، اـه  ناـسنا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسین  یکش 
یفطصم دّمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  ناربمایپ ، زا  یکی  هک  تسا ، هداتـسرف  ار  ایـصوا  اه  نآ  زا  دعب  ناربمایپ و  ناشتیاده  لماکت و 

نیعم مالسا  ربمایپ  يارب  ار  ییایصوا  گرزب  تمعن  نیا  مامتا  نید و  لامکا  تهج  هب  ناحبـس  دنوادخ  .دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
تافو زا  دعب  زا  هک  مینک  یم  هدهاشم  فسالا  عم  یلو  دنشاب ، مدرم  فالتخا  ّلح  أجلم  هدوب و  شهار  هدنهد  همادا  وا  زا  دعب  ات  درک 

مورحم نآ  دوجو  ضیف  زا  ار  دوـخ  تقیقح  رد  هدـش و  رود  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  ناناملـسم  بلغا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.مینک یبای  هشیر  یسررب و  ثحب و  دروم  ار  مهم  عوضوم  نیا  هک  دراد  اج  هکنیا  .دنتخاس 

یناوضر رغصا  یلع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  هباحص  رثکا  ضارعا  رس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  هباحص  رثکا  ضارعا  رس 

نآ زا  دعب  و  دوش ، یم  نینمؤملاریما  لصفالب  تیالو  تیناقح و  هعیش و  هرابرد  ننست  لها  زا  یخرب  اب  هک  ینالوط  ياه  ثحب  زا  دعب 
ای لاؤس  نیرخآ  دوش ، یم  هدرب  نآ  تلالد  تّوق  دنس و  تّحـص  هب  یپ  ددرگ و  یم  هظحالم  ترـضح  نآ  تفالخ  تماما و  ّهلدا  هک 

تماما نأش و  رد  تایاور  تایآ و  زا  مجح  نیا  دوجو  اب  هک  دش  هچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  تنس  لها  فرط  زا  هک  یلاکـشا 
هب هدرک و  اهر  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دندرکن ؟ نآ  هب  یهّجوت  هدرک و  ییانتعا  یب  اه  نآ  هب  هباحـص  مالـسلا ، هیلع  یلع 

؟ دوش یمن  تایاور  ندش  تسس  ببس  مدرم  ضارعا  ایآ  دندیزگرب ؟ تفالخ  هب  ار  اه  نآ  دنتفر و  نارگید  غارس 

لـصفالب تماـما  تیـالو و  ثیداـحا  قیدـصت  یلماـع و  نیدـلا  فرـش  دیـس  موحرم  اـب  ینـالوط  ثحب  زا  دـعب  يرـشبلا  میلـس  خـیش 
یم مامت  تلالد  دنس و  ثیح  زا  ار  اه  نآ  منک ، یم  هاگن  ّهلدا  نیا  هب  یفرط  زا  میوگب ! هچ  نم  : » دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تایاور نیا  هب  هک  تسا  انعم  نادب  نیا  و  دـندومن ، ضارعا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هباحـص  رثکا  هک  منیب  یم  رگید  فرط  زا  یلو  مبای ،
(1) »؟ منک هچ  رکشل  یهایس  نیا  اب  نم  دنا ، هدرکن  لمع 
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.ددرگ نشور  قح  ات  مینک  نایب  حوضو  روط  هب  ار  عوضوم  هتخادرپ و  لاؤس  نیا  هب  هک  دراد  اج  اذل 

هباحص نایم  رد  يرکف  طخ  ود  دوجو  لوا : لماع 

هباحص نایم  رد  يرکف  طخ  ود  دوجو  لوا : لماع 

هک درب  یم  یپ  دشاب ، هتشاد  نآ  زا  دعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رصع  رد  هباحص  تایح  اب  هطبار  رد  يا  هعلاطم  هک  سکره 
: تسا هدوب  مکاح  اه  نآ  نایم  رد  يرکف  طخ  هاجتا و  ود 

؛ ّصن لباقم  رد  داهتجا  يرکف  ّطخ  فلا )

هدروآ و نامیا  هداد ، روتـسد  ربخ و  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هچنآ  مامت  هب  تسین  مزال  هک  تسا  دـقتعم  يرکف  ّطخ  نیا 
فّرـصت نآ  رد  هدرک و  داهتجا  مینک  یم  كرد  هک  یحلاـصم  اـب  قباـطم  ینید  صوصن  رد  ناوت  یم  هکلب  مینک ، لوبق  ار  نآ  ًادـّبعت 

طخ عون  نیا  زا  ار  یناوارف  بیاصم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوب و  رارق  افلخ  بتکم  یساسا  ینابم  زا  يرکف  طخ  نیا  .مییامن 
.دومن لّمحت  يرکف 

نید و تاروتـسد  هعوـمجم  لـباقم  رد  دـیاب  تسا ، دـقتعم  هک  تسا  يرگید  يرکف  طـخ  يرکف ، طـخ  هاـجتا و  نـیا  لـباقم  رد  ب )
مهیلع تیب  لها  بتکم  رگید  ریبعت  هب  تیب و  لها  ياشمم  قیرط و  نامه  يرکف  طخ  نیا  .تشاد  لماک  دّبعت  هدوب و  میلـست  تعیرش 

.تسا مالسلا 

يداهتجا قیرط  نارادفرط 

زا هباحـص  زا  یهورگ  اذـل  تسا ، ناسنا  تعیبط  لیم و  اب  قفاوم  يرما  حـلاصم ، تیاعر  تهج  هب  ّصن  لباقم  رد  داهتجا  هک  اـجنآ  زا 
هب ترضح  اب  ًالمع  هدز و  راک  نیا  هب  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تایح  نامز  نامه 
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حلـص رد  هک  دوـب  یـسک  وا  .تسناد  باّـطخ  نب  رمع  ار  يرکف  طـخ  تأرج و  نیا  نارادمدرـس  زا  ناوـت  یم  هک  دـنتخادرپ ، هلباـقم 
هب دومن و  طقاس  نآ  زا  ار  لمعلاریخ ) یلع  یح   ) هدرک فّرـصت  ناذا  رد  درک و  دروخرب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  ًادیدش  هیبیدح 

هنوگ نآ  ار  عتمت  ّجـح  هدرک و  عنم  تقوم ) دـقع   ) ءاسنلا هعتم  زا  وا  .درک  هفاضا  حبـص  ناذا  رد  ار  مونلا ) نم  ریخ  هالـصلا   ) نآ ياج 
تاود ملق و  راضحا  هماسا و  رکشل  زیهجت  لاثما  روما  زا  یخرب  رد  وا  .دومن  لیطعت  زین  دوب  هداد  روتسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک 
يرکف طخ  عون  کی  دوجو  رب  تلالد  همه  اه  نیا  .دومن  یلمع  تفلاخم  شتیصو ، نتـشون  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب 

لمع هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  هنوگ  نیا  يرکف ، طـخ  تشادرب و  نآ  تهج  هب  هک  تسا  هتـشاد  هباحـص  زا  یخرب  نیب  رد  صاـخ 
هدرک هابتشا  مدرم  دارفا  ریاس  دننامه  هک  يدرف  .دنتـسناد  یمن  شیب  يداع  درف  کی  ینآرق  یحو  ریغ  رد  ار  ربمایپ  اه  نآ  .دندرک  یم 

فالخ ربمایپ  تسا  نکمم  هک  دندقتعم  اه  نآ  .دنتـسیاب  وا  تاهابتـشا  اهاطخ و  لباقم  رد  هک  تسا  مدرم  رب  اذل  دور و  یم  اطخ  هب  و 
باتک و ّصن  فالخ  هچرگ  مینک ، لمع  نآ  قباطم  هدرک و  كرد  ار  یعقاو  حلاصم  هک  تسا  ام  رب  اذل  دشاب ؛ هدرک  لمع  تحلـصم 

.دشاب تنس 

نا هضرم  یف  دارا  دقلو  دیوگ ...« : یم  دوخ  همان  تیصو  نتشون  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  تفلاخم  هیجوت  رد  باّطخ  نب  رمع 
هب نم  یلو  دـنک ، حیرـصت  یلع  مسا  هب  اـت  دوب  هدومن  هدارا  وا   »... (1) ؛» مالسالا یلع  هطیحو  ًاقافشا  کلذ  نم  تعنمف  همـساب  حّرـصی 

«. مدومن عانتما  نآ  زا  مالسا  رب  طایتحا  ینابرهم و  تهج 
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ص 21. ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  . 2 - 1
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  تفلاخم  رد  افلخ  بتکم  رذع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  تفلاخم  رد  افلخ  بتکم  رذع 

هیلع نینمؤملاریما  تفالخ  ّقح  نتفرگ  يارب  دوخ  درکلمع  رد  هک  میرب  یم  یپ  افلخ  هسردـم  ياسؤر  تاملک  خـیرات و  هب  هعجارم  اب 
نالطب رب  تلالد  دوخ ، هکلب  تسین ؛ اه  نآ  لمع  يارب  ینالقع  یعرـش و  يرذـع  اهنت  هن  هک  دنتـسج  کّسمت  ییاه  هناـهب  هب  مالـسلا 

: مینک یم  هراشا  تاهیجوت  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دشاب  یم  اه  نآ  راکفا 

تفالخ تّوبن و  عمج  رد  شیرق  تهارک   - 1

يراج دوخ  نابز  رب  ار  راعش  نیا  زین  زورما  ناگدز  برغ  هک  دندرک  یم  کسمت  يا  هلمج  هب  دوخ  تسیاشان  لمع  هیجوت  رد  یهاگ 
تّوبن رگا  دریگ ، رارق  نادناخ  کی  رد  تفالخ  تّوبن و  هک  دراد  تهارک  شیرق  دـنتفگ : یم  نانآ  .دـننک  یم  لابند  ار  نآ  هتخاس و 

تموکح رد  یـسایس  هعـسوت  دیاب  هک  اجنآ  زا  .دنریگ و  رارق  رگید  ینادناخ  رد  دیاب  تفالخ  تماما و  هدوب ، مشاه  ینب  نادـناخ  رد 
.مییامن یم  بلس  تسا  مشاه  ینب  زا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  تماما  تفالخ و  شیرق ، رظن  بلج  رطاخ  هب  اذل  دشاب ، یمالسا 

خساپ

يارب ار  تفالخ  شیرق  رگا  : » تفگ اه  نآ  باوج  رد  وا  .تسا  هداد  لالدتـسا  نیا  ّدر  رد  ساـبع  نبا  ناـمز  نآ  رد  ار  خـساپ  نیرتهب 
دنوادخ نوچ  تسا ، رما  نیا  فالخ  قح ، یلو  درادن ؛ یلاکـشا  دوب ، ادـخ  هد  12 ارا تساوخ و  هک  نآ  تهج  هب  درک  باـختنا  دوـخ 

َلَْزنَأ 12 ام  اوُهِرَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  تسا « : هدومرف  هدرک و  تیهارک  هب  فصّتم  ار  یهورگ  لاعتم 

ص:
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ار ناشلامعا  ادـخ  ور  نیا  زا  دنتـشاد ؛ تهارک  هدرک  لزاـن  دـنوادخ  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا   » (1) ؛» ْمَُهلامْعَأ َطَبْحَأَف  ُهَّللا 
!«. درک دوبان  طبح و 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  بلق  زا  ناـنآ  بولق  اریز  دـهد ؛ يرترب  نارگید  رب  ار  شتیب  لـها  یلع و  هک  هدوب  نینچ  دـنوادخ  تساوخ 
(2) «. تسا هدینادرگ  كاپ  ار  ناشبلق  هدرک و  رود  ناشدوجو  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنوادخ ، هک  دنا  یناسک  نانآ  .تسا  هلآو 

مالسا نمشد  توافت و  یب  نید و  یب  يا  هّدع  هّجوت  بلج  رطاخ  هب  هک  درادن  انعم  هدش ، اپرب  نید  مالـسا و  مسا  هب  هک  یتموکح  رد 
بناج زا  هک  یمالـسا  لداع  مکاـح  اـی  داد ، رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  يدـیلک  ياـه  تسپ  یّتح  هداد و  زاـیتما  اـه  نآ  هب  نیملـسم ، و 
يارب هک  شیرق  نیا  ایآ  .تشامگ  تمـس  نیا  رب  ار  یلباقان  صاخـشا  هدرک ، لزع  ار  هدـش  نیعم  هعماج  يربهر  يارب  لاعتم  دـنوادخ 

مالـسا و هب  هنیدم ، رد  هچ  هکم و  رد  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رمع  تدم  رد  هک  دندوبن  یناسک  نامه  دننازوس ، یم  لد  اه  نآ 
مالسا نیملـسم ، زا  فوخ  سرت و  تهج  هب  زین  رخآ  رد  دندز و  یکانلوه  ياه  هبرـض  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  نیملـسم و 

؟ دندرک رایتخا 

رب وا  ياج  هب  ار  یناسک  درک و  نیـشن  هناخ  ار  ّقح  بحاـص  هتـسش و  تقیقح  ّقح و  زا  تسد  دـیاب  ناـنآ  هجوت  بلج  رطاـخ  هب  اـیآ 
؟ دنرادن یعالّطا  نادنچ  نید  مالسا و  زا  هک  دناشن  یمالسا  تموکح 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  لدع  لمحت  مدع   - 2

رذع هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  بصغ  هیجوت  رد  یهاگ 

ص:13

هیآ 9. دّمحم ، هروس  . 3 - 1
ص 224. ج 4 ، يربط ، خیرات  . 4 - 2
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هک تسین  حالص  اذل  درادن  ار  وا  تلادع  ناوت  بات و  برع  تسا ، تلادع  لدع و  رهظم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  اجنآ  زا  دندروآ : یم 
(1) .دشاب مدرم  هفیلخ  وا 

خساپ

همه نیا  ایآ  دنتشاد ، یتین  نینچ  ضرف  رب  هک  یناسک  .تسا  ندش  رت  غاد  شآ  زا  هساک  يریبعت  هب  ّصن و  لباقم  رد  داهتجا  نیا  ًالوا :
؟ دندرکن هدهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نأش  رد  ناوارف  تادیکأت  اب  وا  يایاصو  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاشرافس 
تشذگ و ّقح  زا  ناوت  یم  ّقح  لّمحت  مدع  رطاخ  هب  ایآ  دنناد ؟ یمن  تما  شیدنا  تحلصم  هاوخریخ و  موصعم و  ار  ربمایپ  نانآ  ایآ 

َّالِإ ِّقَْـحلا  َدـَْعب  اذ  اـمَف  دــیامرف « : یم  لاـعتم  دــنوادخ  .تـسین  نآ  رد  يرگید  زیچ  یهارمگ  زج  هـک  یلطاـب  دروآ ؟ يور  لـطاب  هـب 
.»!؟ دراد دوجو  یهارمگ  زج  يزیچ  هچ  قح ، زا  دعب  سپ   » (2) ؛» ُلالَّضلا

بقع یمدق  چیه  دوخ  یلوصا  عضاوم  زا  نیکرـشم ، بولق  فیلأت  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ارچ  تسا  نینچ  رما  رگا 
یمدق یلو  دریذپب ، ار  گنج  دوخ و  یلصا  نطوم  زا  ترجه  لیبق  زا  اه ؛ يراتفرگ  تالکشم و  مامت  دش  رضاح  یّتح  درکن ، ینیـشن 

.دنکن ینیشن  بقع  دوخ  عضاوم  زا 

دوب نیا  هن  رگم  دنتشادن ؟ یلع  اب  هک  دنتشاد  تیاضر  تماقتسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  رگید  صاخـشا  هب  تبـسن  برع  ایآ  ًایناث :
لوـسر نید  زا  یّلک  روـط  هب  یهورگ  هک  تسا  نـیا  هـن  رگم  درک ؟ تفلاـخم  رکبوـبا  اـب  گرزب  یموـق  سیئر  هداـبع  نـب  دعـس  هـک 

دترم هدش و  جراخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

ص:14

ص 20. ج 5 ، يربکلا ، تاقبطلا  . 5 - 1
هیآ 32. سنوی ، هروس  . 6 - 2
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رب هفیقس  رد  راصنا  هک  دوبن  رگم  ؟(1)  مینک یمن  تعیب  لیصفابا  اب  دبا  ات  ام  هک  دندرک  دای  مسق  یخرب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنتشگ ؟
هب دـش و  يریگرد  ناـنآ  نیب  هک  دیـسر  ییاـج  هب  راـک  اـت  دـنتخیگنارب ، تهج  نیا  هب  ار  شیرق  بـضغ  دـندرک و  ضارتـعا  رکبوـبا 

؟(2) دنتفگ ازسان  شحف و  رگیدکی 

یلع زا  ریغ  یـسک  اب  ام  دنتفگ : یم  نانآ  رثکا  اریز  دـننک ؛ لزع  تفالخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوبن  نیا  ناشدـصق  راصنا  زگره 
(3) .مینک یمن  تعیب 

ار یسک  دوخ  نیب  رد  نانآ  .دنتشادن  ناشیا  ندیسر  تفالخ  هب  تروص  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  دّرمت  دصق  برع  لیابق  زگره 
.دنتسناد یمن  لوسر  زا  دعب  تفالخ  ماقم  هب  یلوا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ 

بلاـط یبا  نب  یلع  دز و  راـنک  تئارب  هروس  غیلبت  زا  ار  رکبوبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ارچ  هک  هصق  نیا  هیجوـت  رد  یـسولآ 
زا هک  یسک  ای  نم  زا  ریغ  یـسک  ار  هروس  دیابن  « ؛» یّنم لجر  وا  انا  ّالا  یّنع  غّلبیال  : » دومرف درک و  باختنا  راک  نیا  رب  ار  مالـسلا  هیلع 

براقألا نم  لجر  ّالا  هضقنو  دهعلا  ریرقت  ّیلوتیال  نا  برعلا  هداع  یلع  راج  کلذ  ّنا  : » دـیوگ یم  دـنک » غالبا  تسا  نم  دوخ  خـنس 
ای ربمایپ  دوخ  رگم  دوشن ، نآ  ضقن  یهلا و  قاثیم  دـهع  یلوتم  یـسک  هک  دوب  نیا  رب  برع  تداـع  اریز   » (4) ؛» هیلکلاب هجحلا  عطقنتل 

«. ددرگ مامت  مدرم  رب  تّجح  ات  دشاب ، وا  ناکیدزن  زا  هک  یسک 

یم یبوخ  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  بختنم  صخـش  هدـنیامن و  مدرم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  یـسولآ  مـالک  زا 
هچ یلو  دنتفریذپ ،

ص:15

ص 254. ج 3 ، يربط ، خیرات  . 7 - 1
ص 128. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 8 - 2

ص 325. ج 2 ، لماکلا ، ص 202 ؛ ج 3 ، يربط ، خیرات  . 9 - 3
ص 45. ج 10 ، یناعملا ، حور  . 10 - 4
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.دندیشک فارحنا  هب  هدرک و  ریدخت  ار  مدرم  لوقع  صاخ ، یکریز  تنطیش و  اب  يا  هدع  هک  مینک 

رفن دنچ  نامه  هکلب  دوبن ، مالسلا  هیلع  یلع  تفر ، یمن  وا  راب  ریز  تشادن و  ار  وا  لمحت  شیرق  ای  برع  هک  یسک  هک  تسا  نآ  ّقح 
دـیدهت و یّتح  یهار ، ره  زا  دوخ  عماطم  موش و  لامآ  ندرب  شیپ  يارب  اذـل  دوب و  مولعم  همه  رب  ناـشتیهام  هک  دـندوب  نیرجاـهم  زا 

.دندرک یم  هدافتسا  روز 

اجرباپ رکبوبا  تفالخ  دوبن  رمع  هناـیزات  قالـش و  رگا   » (1) ؛» رکب یبا  هفالخ  ماقتـسا  ام  رمع  هّرد  الول  : » دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
«. دش یمن 

رود ناـشیا  زا  ار  مدرم  دـننک ، توعد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّقح  هب  تیـالو  تقیقح و  قـح و  هب  ار  مدرم  هک  نیا  ياـج  هب  ناـنآ 
نامه هب  رمع  ًاصوصخ  ناـنآ  .دـندرک  ماـمت  دوخ  ماـن  هب  ار  تفـالخ  هداد و  بیرف  ار  مدرم  دـندرک ، ریدـخت  ار  ناـنآ  لوقع  هدرک و 
دنتفرگ یم  راک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  تیبثت  يارب  ار  نآ  زا  یمین  رگا  دندرک ، تیلاعف  رکبوبا  تفالخ  تیبثت  يارب  هک  هزادنا 

؟ دندوبن مالسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  نارادمدرـس و  زا  نامز  نآ  رد  ریبز  هحلط و  نایفـسوبا ، رگم  .دیـشک  یمن  اج  نیا  هب  راک  زگره 
زا یهورگ  رگم  دادـن ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  دـعب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  داهنـشیپ  شیرق  سیئر  نایفـسوبا  رگم 

يارب دـیدهت  روز و  اب  ار  اه  نآ  هک  نآ  ات  دـندرکن  نّصحت  رکبوبا  اـب  تفلاـخم  تهج  هب  ترـضح  نآ  هناـخ  رد  راـصنا  نیرجاـهم و 
؟(2) دوش تعیب  یلع  اب  ات  منک  یمن  فالغ  ار  ریشمش  نیا  هک  تفگن  دیشکن و  ریشمش  ریبز  رگم  دندرب ؟ تعیب 

ص:16

.موس هبطخ  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 11 - 1
ص 85. ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  . 12 - 2
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چیه دـندوب و  دوخ  یـصخش  عماطم  تموکح و  رکف  هب  اهنت  دـنتفرگ ، مالـسلا  هیلع  یلع  زا  فلتخم  ياه  هناهب  هب  ار  ّقح  هک  اـه  نیا 
.دندومن ریدخت  ار  مدرم  لوقع  اه  هناهب  نیا  اب  یلو  دندوبن  مالسا  نارگید و  رکف  هب  هاگ 

؛ عوطا مهل  مهو  هیمالـسالا ، ممألا  نم  روهمجلا  بولق  یلا  ّبحا  هوبنلا  تیب  لآ  نم  هفیلخلا  نوک  ّنا  یف  ءارمال  : » دیوگ یم  يرـضخ 
(1) ؛» هرجهلا نم  هیناثلا  هئملا  ردص  یف  ًامیظع  ًاحاجن  تیبلا  لها  یلا  هوعدلا  تفداص  کلذـلو  ًامکحتـسم ، نوکی  ینیدـلا  رثؤملا  ّنال 

تعیب وا  اب  مامت  تبغر  اـب  هدرک و  ادـیپ  لـیم  نآ  هب  رتشیب  مدرم  متح  روط  هب  دوب  یم  توبن  تیب  لآ  زا  هفیلخ  رگا  هک  تسین  یّکـش  »
نایم رد  یمکحم  رثا  ینید ، ياه  هبنج  اریز  دـندیورگ ؛ وا  هب  هدرک و  تعیب  ربمایپ  اـب  لـیم  تبغر و  اـب  هک  هنوگ  ناـمه  دـندرک ، یم 

توعد دوخ  هب  ار  مدرم  مالـسلا  مهیلعربماـیپ  تیب  لـها  ناونع  هب  يا  هدـع  مود ، نرق  لـئاوا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دراد  مدرم 
«. ...دندیسر يزوریپ  هب  هدرک و 

ّنس یمک   - 3

ّالا هنع  مهعنم  مهّنظا  ام  : » دیوگ یم  دیتفرگ ، ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّقح  ارچ  هک  سابع  نبا  ضارتعا  باوج  رد  باّطخ  نب  رمع 
یم باـسح  هب  کـچوک  ار  وا  موق ، هک  دـشاب  نیا  زا  ریغ  تفـالخ  زا  یلع  عنم  ّتلع  هک  منک  یمن  ناـمگ  نم  « ؛» هموـق هرغـصتسا  ّهنا 

«. دنروآ

خساپ

دنوادخ  » (2) ؛» کبحاص نم  هءارب  ذخأی  نا  هرما  نیح  هَّللا  هرغـصتسا  ام  هَّللاو  : » دیوگ یم  باّطخ  نب  رمع  رذـع  باوج  رد  سابع  نبا 
نآ زا 

ص:17

ص 497. هیمالسالا ، ممالا  خیرات  . 13 - 1
ص 45. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 14 - 2
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«. درمشن کچوک  ار  وا  دریگب ، تقیفر  زا  ار  تئارب  هروس  ات  درک  رما  ار  یلع  هک  تهج 

هللا یلصربمایپ  ارچ  دوبن ، شیب  هلاس  تسیب  ای  هدزون  یناوج  دیز ، نب  هماسا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا ؟ ّنس  هب  تلیـضف  ماقم و  رگم 
مک وا  هک  نارگید  رکبوبا و  رمع و  بناج  زا  ناوارف  رارـصا  اب  یّتح  تشاد ، دوخ  رکـشل  رب  وا  تراـما  رب  رارـصا  ردـق  نیا  هلآو  هیلع 

نانخـس هب  ترـضح  دـیدرک ؟ باختنا  رما  نیا  رب  ار  وا  ارچ  دراد ، دوجو  گنج  هدـیزرو  نادرمریپ  ناگرزب و  ام  ناـیم  رد  تسا ، ّنس 
درکلمع نیا  زا  دـیتشاد .» دـیدرت  زین  شردـپ  تراما  رد  ًالبق  دـینک  یم  دـیدرت  وا  تراما  رد  زورما  رگا  : » دومرف دادـن و  شوگ  ناـنآ 

.ّنس هب  هن  تسا ، تقایل  هب  بصنم  ماقم و  هک  دوش  یم  هدافتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ادخ تساوخ  مدع   - 4

تـساوخن ادخ  هک  دوب  نیا  شتهج  دش  نینچ  رگا  : » دنیوگ یم  دنوش و  یم  لسوتم  ربج  هب  دوخ ، طلغ  درکلمع  هیجوت  رد  زین  یخرب 
دارم دنوادخ و  دارم  نیب  ضراعت  ماگنه  .دیزرو و  یم  رارـصا  رما  نیا  رب  ادـخ  لوسر  هچرگ  دـسرب ؛ تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ات 

(1) «. تسادخ اب  مّدقت  ّقح  وا ، لوسر 

خساپ

میمعت زین  رشب  ناهانگ  یتح  روما ، همه  هب  دوش  باب  هلئسم  نیا  رگا  هک  تسا ، ییارگربج  باب  ندرکزاب  تقیقح  رد  هیجوت  نیا  ًالوا :
دهاوخ مه  رب  یلقن  یلقع و  ییالقع و  ینابم  مامت  هجیتن  رد  دوش و  یم  هداد 

ص:18

ص 78. ج 12 ، نامه ، . 15 - 1
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.ربج هب  هن  هدرک ، تساوخرد  رشب  زا  رایتخا  اب  ار  یلعف  ره  دنوادخ  .تخیر 

تـساوخ اـب  اـت  دراد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  صاـصتخا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو  تساوـخرد  رگم  ًاـیناث :
هیلع نینمؤملاریما  تیالو  زا  نخـس  تیالو ، هیآ  نوچمه  ددعتم  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  رگم  دشاب ؟ هتـشاد  ضراعت  لاعتم  دنوادخ 

؟ تسا هدرواین  نایم  هب  مالسلا 

یمن نآرق  رگم  دـشاب ؟ ادـخ  دارم  هدارا و  فالخ  هک  دـنک  يزیچ  هدارا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  نکمم  رگم  ًاـثلاث :
زین  ] ادخ ات  دینک ! يوریپ  نم  زا  دیراد ، یم  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب :  » (1) ؛» ُهَّللا ُمُْکِببْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  دیامرف « :

«. درادب تسود  ار  امش 

هدرک تعاطا  ار  ادخ  دـنک ، تعاطا  ربمایپ  زا  هک  یـسک   » (2) ؛» َهَّللا َعاـطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعِطی  ْنَم  دـیامرف « : یم  رگید  ییاـج  رد  زین  و 
«. تسا

ود هک : میتفگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هباحـص  ضارِعا  زا  لوا  هیجوت  رد  هجیتن :
نآ لباقم  رد  هتـسناد و  تعیرـش  لـباقم  رد  رظن  بحاـص  ار  دوخ  یخرب  تسا ، هدوب  مکاـح  هباحـص  ناـیم  رد  يرکف  شور  هاـجتا و 

ددصرد و  دندرک ، نینچ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  تفالخ و  هلدا  دروم  رد  نانیا  .دندومن  یم  داهتجا  هدرک و  یـشیدنا  تحلـصم 
.دندمآرب اه  هلیح  عاونا  هب  نآ  هیجوت 

، دنتـشادنپ یم  هباحـص  زا  ار  يرکف  طخ  نیا  ناـبحاص  ناـنآ  اریز  دـش ؛ هبتـشم  هباحـص  زا  رگید  یهورگ  يارب  رما  رگید  یفرط  زا  و 
یناسک

ص:19

هیآ 31. نارمع ، لآ  هروس  . [. 16 - 1
هیآ 80. ءاسن ، هروس  . 17 - 2
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.دنراذگب تقیقح  قح و  يور  رب  اپ  هدرک و  تنطیش  اه  نیا  هک  دندرک  یمن  رواب  دنتشاد ، رشن  رشح و  ربمایپ  اب  هک 

؛ دـندرک یم  ادـیپ  لیم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  يداب  ره  اب  هدوب ، عاعر » جـمه   » مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  ریبعت  هب  رگید  یهورگ 
روما رد  ندرک  رکف  تردق  هک  دوب  هتشاذگ  نانآ  رب  ینیگنس  رثا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  تبیـصم  هیهاد و  هک  نآ  ًاصوصخ 

هب عیرـس  دنتـشادنپ و  دوخ  ياه  هشقن  يارجا  يارب  تیعقوم  نیرتهب  ار  تقو  نیا  افلخ  هسردـم  ياسؤر  اذـل  و  دوب ، هتفرگ  ناـنآ  زا  ار 
.دندناسر نایاپ  هب  دوخ  عفن  هب  ار  تفالخ  هلئسم  دنتفر و  هفیقس 

هنیک دقح و  مّود : لماع 

لتق هب  اه  گنج  رد  ار  ناملـسم  هزات  دارفا  نیمه  زا  يا  هدـع  قساـف  رفاـک و  دادـجا  ناردـپ و  هک  دوب  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
.دنتشاد ترضح  نآ  هب  تبسن  تهج  نیا  زا  لد  رد  یبیجع  هنیک  اذل  دوب و  هدناسر 

هراـبرد مدرک  لاؤـس  مالـسلا  هیلعاـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  نسحلاوـبا  ماـما  زا  دـنک : یم  لـقن  شردـپ  زا  لاّـضف  نـب  نـسح  نـب  یلع 
؟ هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نم  هناکمو  هتقباـسو  هلـضف  اوفرعدـقو  هریغ  یلا  هنع  ساـنلا  لاـم  فیک  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما 

مهئابرقاو مهلاوخاو  مهلامعاو  مهناوخاو  مهدادـجاو  مهئابآ  نم  لتق  ناک  دـق  ّهنال  هلـضف ؛ اوفرع  دـقو  هریغ  یلا  هنع  اولام  اـّمنا  لاـقف :
یلع مهبولق  یف  نکی  ملو  مهیلع ، ّیلوتی  نا  اوبحی  ملف  مهبولق ، یف  کلذـل  هیلع  مهدـقح  ناکو  ًاریثک ، ًاددـع  هلوسرلو  هَّلل  نیّداـحملا 

هل نکی  مل  ّهنال  کلذ ؛ لثم  هریغ 

ص:20
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وا زا  مدرم  هک  دش  هچ   » (1) ؛» هاوس یلا  اولامو  هنع  اولدع  کلذلف  ناک ، ام  لثم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يدـی  نیب  داهجلا  یف 
هللا یلـصادخ  لوسر  دزن  ار  وا  تلزنم  مالـسا و  رد  وا  هقباس  تلیـضف و  هک  یلاح  رد  دـندرک ، ادـیپ  لـیم  يرگید  هب  هدرک و  ضارعا 

ناردارب و دادجا و  ناردپ و  زا  يدایز  دادـعت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  نیا  شتهج  دومرف : ترـضح  دنتـسناد ؟ یم  هلآو  هیلع 
لد رد  ار  ترـضح  هنیک  تهج  نیا  هب  اذل  دیناسر ، لتق  هب  دندوب ، وا  لوسر  ادـخ و  نمـشد  هک  ار  نانآ  ناکیدزن  اه و  هلاخ  اهومع و 
یلع زا  هک  هنوگ  نآ  دنتـشادن  يا  هنیک  لد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ریغ  زا  یلو  دوش ، ناشروما  یلوتم  وا  هک  دنتـساوخ  یمن  و  دنتفرگ ،

هک دوب  تهج  نیمه  هب  .دوب و  هدرکن  تکرش  ناکرشم  ّدض  رب  داهج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دننام  هب  یسک  اریز  دنتـشاد ؛ مالـسلا  هیلع 
«. دنتفر يرگید  غارس  هب  هدرک و  ضارعا  وا  زا 

نیعبـس مهتاداس  نم  دـحا  ردـب و  موی  یف  تلتق  دـقو  شیرق  کـّبحت  فیک  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  رمع  نب  هَّللادـبع 
«. يدناسر لتق  هب  ار  نانآ  ناگرزب  زا  رفن  داتفه  دحا  ردب و  زور  رد  وت  هک  یلاح  رد  درادب  تسود  ار  وت  شیرق  هنوگچ   » (2) ؛» ًادیس

مالسلا هیلع  ماما  تشاد ؟ ضغب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  شیرق  ارچ  دش : لاؤس  سابع  نبا  زین  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا 
راوخ و زین  ار  رگید  هّدـع  و  هدرک ، لصاو  منهج  هب  ار  نانآ  زا  يا  هّدـع  اریز   » (3) ؛» راعلا مهرخآ  دـّلقو  رانلا  مهلّوا  دروا  ّهنال  : » دومرف

«. درک لیلذ 

ص:21

ح 15. ص 81 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ح 3 ؛ ص 146 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  . 18 - 1
ص 220. ج 3 ، بقانملا ، . 19 - 2

ص 482. ج 29 ، راونالاراحب ، . 20 - 3
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یم هشیمه  داد و  یم  مانشد  ار  وا  ربانم  يالاب  رب  درک و  یم  هلمح  مالسلا  هیلع  یلع  رب  ًادیدش  نامثع  نب  زیرح  : » دیوگ یم  صفحوبا 
(1) «. مرادن تسود  دیناسر ، لتق  هب  ار  مناردپ  هک  نیا  تهج  هب  ار  وا  نم  تفگ :

هب باطخ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  ندناسر  تداهش  هب  زا  دعب  هیواعم  نب  دیزی  هک  مینک  یم  هدهاشم  خیرات  رد  اذل 
.تسا ردب  ياه  هتشک  زا  لثم  هب  هلباقم  هب  هراشا  نآ  رد  هک  دناوخ  یم  ار  يرعبز  نبا  راعشا  هدرک ، كرابم  رس 

اودهش ردبب  یخایشا  تیل 

لسالا عقو  نم  جرزخلا  عزج 

ًاحرف اّولحتساو  اّولهأل 

لشتال دیزی  ای  اولاق  ّمث 

مهتاداس نم  موقلا  انلتق  دق 

لدتعاف ردبب  هانلدعو 

الف کلملاب  مشاه  تبعل 

لزن یحو  الو  ءاج  ربخ 

مقتنا مل  نا  فدنخ  نم  تسل 

(2) لعف ناک  ام  دمحا  ینب  نم 

تلادع درم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مّوس : لماع 

ار همه  هک  دوب  یسک  وا  تشاد ، یمن  مّدقم  يرگید  رب  ار  یسک  ییاوقت ، یهلا و  تاهج  نودب  هک  دوب  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هک دوش  بوصنم  تفالخ  هب  یـسک  دنتـساوخ  یم  نانآ  دوبن ، يا  هدع  دنیاشوخ  شتفالخ  تهج  نیا  زا  درک ، یم  هاگن  دـید  کی  هب 

.دناسرب نانآ  هب  نیملسم  لاملا  تیب  زا  رتشیب  يا  هرهب  هداد و  رارق  ضیعبت  نانآ  نیب 

نع برعلا  دعاقت  یف  ناک  بابسالا  دکآ  : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا 

ص:22

ص 276. ج 6 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  . 21 - 1
ص 283. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 235 ؛  صاوخلا ، هرکذت  ص 142 ؛  ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  . 22 - 2
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الو كولملا  عنـصی  امک  ...یمجع  یلع  ًایبرع  الو  فورـشم ، یلع  ًافیرـش  لّـضفی  نکی  مل  ّهناـف  لاـملا ؛ رما  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هیلع یلع  اریز  دوـب ؛ یلاـم  هلئـسم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  برع  ضارعا  رد  ببـس  نیرت  مهم   » (1) ؛» ...هسفن یلا  ًادحا  لیمتـسی 

ناهاشداپ هک  هنوگ  نامه  دشخب ، لیـضفت  مجع  رب  ار  برع  دـهد ، يرترب  يرگید  رب  تهج  یب  ار  یـسک  هک  دوبن  یـصخش  مالـسلا 
«. ...ددرگ لیامتم  وا  هب  ّصاخ  تاهج  هب  یصخش  ات  داد  یمن  هزاجا  زگره  هک  دوب  یسک  وا  .دندرک  یم  نینچ 

! نینمؤملاریما يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  هک  دنک  یم  لقن  دعـس  نب  نوراه  زا  نینچمه  وا 
مشورفب ار  دوخ  بکرم  هک  نیا  زج  مرادن  يا  هقفن  چیه  هک  دنگوس  ادخ  هب  دوش ، یکمک  نم  هب  یهد  روتـسد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

.منارذگب ار  دوخ  شاعم  روما  نآ  اب  ات 

یمن وـت  يارب  ار  يزیچ  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن   » (2) ؛» کیطعیف قرـسی  کمع  رمأت  نا  ّالا  ًائیـش  کل  دجاام  هَّللاو ، : » دومرف ترـضح 
«. دهدب يزیچ  وت  هب  نآ  زا  هدرک و  تقرس  ات  ینک  رما  ار  تیومع  وت  هک  نآ  زج  مبای ،

هب هدرک و  نامتک  ار  ترـضح  نآ  بقانم  هک  یـسک  تسا ، کلام  نب  سنا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نیفرحنم  هلمج  زا  : » دـیوگ یم  ومه 
(3) «. ...دومن ترضح  نآ  نانمشد  هب  کمک  ایند ، هب  لیم  رطاخ 

مشاه ینب  اب  ینمشد  مراهچ : لماع 

توادع هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  شیرق  هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات 

ص:23

ص 197. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 23 - 1
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زا دعب  اریز  درکن ؛ راذـگورف  یتیذا  رازآ و  چـیه  زا  دوب ، هدـنز  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  ات  .تشاد  مشاه  ینب  اب  یّـصاخ  ینمـشد  و 
ًاـصوصخ دنا ، هدش  هجاوم  شنید  وا و  هیحان  زا  یمیظع  تراسخ  اب  هک  دندرک  هدهاشم  دیدج  نید  هب  ربمایپ  توعد  مالـسا و  روهظ 

زور هب  زور  هک  دندرک  یم  هدهاشم  نانآ  .تسا  هدش  اپرب  نانآ  تاداقتعا  یتسرپ و  تب  عمق  علق و  رب  نید  نیا  یلـصا  فدـه  هک  نآ 
يا ههبج  اه  نآ  لـباقم  رد  دـنوش و  یم  بذـج  شنییآ  نید و  وا و  هب  مدرم  هدرک و  ذوفن  مدرم  بولق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

.دنتخادرپ هلباقم  هب  ًادیدش  هدمآرب و  وا  اب  يریگ  ههبج  ددصرد  هتفرگ  لد  هب  ار  ترضح  نآ  هنیک  اذل  .دنا  هداد  لیکشت  میظع 

هچ دومرف : وا  هب  ترـضح  .دـش  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  دوب ، كانبـضغ  هک  یلاح  رد  بلطملادـبع  نب  سابع  يزور 
يور اب  دنـسر  یم  ناشدوخ  هب  هاگره  هک  شیرق  اب  میا  هدرک  هچ  ام  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تسا ؟ هدروآ  بضغ  هب  ار  وت  زیچ 

؟ دننک یم  هلماعم  يرگید  روط  دننک  یم  تاقالم  ام  اب  هاگ  ره  یلو  دنریگ  یم  شوغآ  رد  ار  رگیدمه  زاب 

هاگ نآ  تشگ ، زمرق  شتروص  هک  دش  كانبـضغ  يّدح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : یم  يوار 
شلوسر ادـخ و  رطاخ  هب  ار  امـش  هک  نیا  ات  دوش  یمن  لخاد  نامیا  یـسک  بلق  رد  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  دومرف :

(1)  . ...درادب تسود 

زا اتـسار  نیا  رد  اذل  دـنک ، هلباقم  نانآ  اب  ات  دوب  روبجم  دوخ  یهلا  فادـها  دربشیپ  يارب  هک  اجنآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
ناوارف ياه  کمک  مالسلا  هیلع  یلع 

ص:24
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تاـفو زا  دـعب  ار  دوخ  مشخ  هنیک و  دـندوب ، هداد  تسد  زا  اـه  گـنج  رد  ار  دوـخ  هریـشع  دارفا  ماوـقا و  هک  ناـنآ  زا  یخرب  .تفرگ 
دنوادـخ هک  یّقح  هب  ات  دنتـشاذگن  و  دـندومن ، صاصق  وا  زا  هتخیر و  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

.دسرب دوب  هدرک  نیعم  وا  يارب 

هب همه  زا  تیومع  رـسپ  یلع  انامه  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دـیوگ یم  نآ  رخآ  رد  دراد ، سابع  نبا  اب  هک  يا  هرظانم  رد  باّطخ  نب  رمع 
(1) «. درادن ار  وا  لّمحت  شیرق  یلو  تسا ، رتراوازس  تفالخ 

لوسر ای  یلع : لاقف  هقیدـحب ، انررمف  انعم ، بلاط  یبا  نب  یلعو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عم  اّنک  : » دـیوگ یم  کلام  نب  سنا 
هبیجیو لاق  ام  یلع  لوقی  قئادح  عبـسب  انررم  یتح  .اهنم  نسحا  هّنجلا  یف  کتقیدـح  ّنا  لاقف : هقیدـحلا ! هذـه  نسحا  ام  يرتالأ  هَّللا !

کیکبی ام  یلع : لاقف  .یکبو  یلع  سأر  یلع  هسأر  عضوف  انفقوف ، فقو  هَّللا  لوسر  ّنا  ّمث  .هباجا  امب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
، میدوب بلاـط  یبا  نب  یلع  ادـخ و  لوسر  اـب   » (2) ؛» ...یننودـقفی یتح  کل  اهنودـبیال  موق  رودـص  یف  نئاغـض  لاق : هَّللا !؟ لوسر  ای 
رد وت  غاب  دومرف : ربماـیپ  تساـبیز ؟ ردـقچ  غاـب  نیا  هک  ینیب  یمن  اـیآ  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  یلع  داـتفا ، یغاـب  هب  نامرذـگ 

لوـسر .دـش  رارکت  اـه  نآ  رد  باوـج  لاؤـس و  نیا  و  میدرک ، رذـگ  غاـب  تفه  رب  اـم  دـیوگ : یم  سنا  .تسا  رتـهب  نـیا  زا  تـشهب 
هیلع یلع  .دومن  هیرگ  هب  عورش  تشاذگ و  یلع  رس  رب  ار  دوخ  رس  هاگ  نآ  میدومن ، فقوت  زین  ام  داتـسیا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

! ادخ لوسر  يا  درک : ضرع  مالسلا 

ص:25
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ایند زا  نم  ات  دزاس  یمن  راکـشآ  وت  رب  ار  اه  نآ  هک  یموق  ياه  هنیـس  رد  اـه  هنیک  دومرف : ربماـیپ  دروآرد ؟ هیرگ  هب  ار  امـش  زیچ  هچ 
«. ...مورب

(1) «. دننک هلیح  وت  رب  نم  زا  دعب  هک  تسا  دوز  تما  انامه  : » دومرف هدرک و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  یثیدح  رد  ربمایپ 

مالـسلا هیلع  یلع  .دـید  یهاوخ  یتالکـشم  نم  زا  دـعب  هک  تسا  دوز  انامه  شاـب  هاـگآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  زین  و 
(2) «. دوب یهاوخ  ینید  تمالس  رد  يرآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  متسه ؟ ینید  تمالس  رد  ایآ  درک : ضرع 

(3) ؛» نیعبس ردب  موی  مهنم  متلتق  دقو  مکّبحتال  شیرق  تناک  نا  عنـصا  ام  : » تفگ هدرک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  يزور  نامثع 
«. يدناسر لتق  هب  ار  رفن  داتفه  ردب  گنج  رد  نانآ  زا  هک  یتسه  یسک  وت  اریز  درادن ؛ تسود  ار  وت  شیرق  رگا  منک  هچ  »

هلآو هیلع  هللا  یلص  کلوسرل  اورمـضا  مّهناف  شیرق ؛ یلع  کیدعتـسا  ّینا  ّمهّللا  : » دراد یم  هضرع  دنوادخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
نکمت الو  ًانیسحو ، ًانسح  ظفحا  ّمهّللا  .یلع  هرئادلاو  یب  هبجولا  تناکف  اهنیبو ، مهنیب  َتلُح  و  اهنع ، اوزجعف  ردغلاو ، ّرشلا  نم  ًابورض 
شیرق زا  وت  هب  ایادـخ ! راـب   » (4) ؛» دیهـش یـش ء  لک  یلع  تناو  مهیلع  بیقرلا  تناف  ینتیّفوت  اذاف  ًاـیح ، تمد  اـم  اـمهنم  شیرق  هرجف 

اب نانآ  نیب  وت  دندنام و  زجاع  نآ  زا  یلو  دننک  هدایپ  تلوسر  رب  هک  دنتشاد  رـس  رد  هعدخ  ّرـش و  زا  یعاونا  نانآ  منک ، یم  تیاکش 
نـسح ایادخ ! راب  .دنتخاس  يراج  نم  رب  ار  دوخ  موش  تین  دنتفرگ و  ارم  رود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  يدش ، لئاح  ناشتاین 

ما هدنز  ات  و  نادرگ ، ظفح  ار  نیسح  و 

ص:26
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مقر 413. ص 298 ، ج 20 ، نامه ، . 32 - 4

ریدغ زا  ناناملسم  يرود  www.Ghaemiyeh.comلماوع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 82زکرم  هحفص 32 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/811/AKS BARNAMEH/#content_note_26_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/811/AKS BARNAMEH/#content_note_26_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/811/AKS BARNAMEH/#content_note_26_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/811/AKS BARNAMEH/#content_note_26_4
http://www.ghaemiyeh.com


«. يدهاش زیچ  ره  رب  وت  شاب و  بقارم  نانآ  رب  وت  یتفرگ  ار  مناج  هک  یماگنه  و  راد ، نوصم  شیرق  دنزگ  زا  ار  اه  نآ 

ایآ دوب ، هدیسر  دشر  غولب و  ّدح  هب  هک  تشاد  يرسپ  دنزرف  ربمایپ  رگا  ارم ، هدب  ربخ  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  یـصخش 
؟ درک یم  راذگاو  وا  هب  ار  تفالخ  رما  برع 

هَّللا هاتآ  ام  یلع  هتدسحو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  رما  تهرک  برعلا  ّنا  .تلعف  ام  لعفا  مل  نا  هلتقت  تناک  لب  ال ، : » دومرف ترضح 
راک هب  تبـسن  برع  .تشک  یم  ار  وا  برع  تفرگ  یمن  ماـجنا  مداد  ماـجنا  نم  هک  يریبدـت  نآ  رگا  هکلب  زگره ،  » (1) ؛» ...هلضف نم 

«. ...دیزرو یم  دسح  دوب  هداد  وا  هب  شلضف  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  و  تشاد ، تهارک  دّمحم 

ص:27

مقر 414. نامه ، . 33 - 1
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  ناناملسم  يرود  للع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  ناناملسم  يرود  للع 

يوـبن تاـیاور  میرک و  نآرق  رد  اذـل  و  دـنرادروخرب ، مالـسا  رد  يا  هژیو  هاـگیاج  زا  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها 
يادتقا تروص  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  .تسا  هدش  لقن  اه  نآ  زا  زین  يرایـسب  لیاضف  هدش و  اه  نآ  ّقح  رد  یناوارف  تاشرافس 

؛ دندش یم  نومنهر  يدبا  تداعس  هب  هتفای و  تاجن  یهارمگ  زا  ًاعطق  ناشیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  یمالـسا  تما 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  زا  مدرم  هک  مینک  یم  هدـهاشم  نونک  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تافو  زا  دـعب  فسـالا -  عم  یلو - 

ثحب هب  هلاقم  نیا  رد  تسا ، هدوب  لیخد  تیمورحم  نیا  رد  یلماوع  هچ  هک  نیا  اّما  .دنا  هرهب  یب  نانآ  يونعم  تاکرب  زا  هدوب و  رود 
.میزادرپ یم  هنیمز  نیا  رد 

سابع ینب  هیما و  ینب  ینمشد   - 1

سابع ینب  هیما و  ینب  ینمشد   - 1

رد اه  نآ  هک  یتوادـع  رذـب  سابع و  ینب  هیما و  ینب  ینمـشد  رد  ناوت  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مدرم  يرود  أـشنم  نیتسخن 
هنوگ ره  هب  تسد  دوـخ  عورـشمان  تیعقوـم  ظـفح  تهج  هب  هک  یناـسک  درک ، وجتـسج  دنتـشاک ، تیب  لـها  هب  تبـسن  مدرم  بوـلق 

هک یناسک  .دنتخاس  رود  تما  یعقاو  ناماما  تیب و  لها  زا  نکمم  هار  ره  زا  ار  مدرم  هدز و  یتیانج 
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ناشنایعیش تیب و  لها  هک  لتق  دیعبت و  نادنز و  هجنکش و  رازآ و  تیذا و  هچ  .تسا  هدرک  هایـس  ار  خیرات  تاحفـص  نانآ  ياه  ملظ 
: میزادرپ یم  اه  ینمشد  نیا  زا  يا  هنومن  هب  کنیا  .دندرک  لّمحت  نانآ  هیحان  زا 

همذـلا تئرب  نا  ...هلاّمع  یلا  هدـحاو  هخـسن  بتک  هیواعم  ّنا  : » دـنک یم  لقن  ثادـحالا »  » باتک رد  ینئادـم  زا  دـیدحلا  یبا  نبا   - 1
يرب ار  دوخ  هّمذ  نم  تشون : نینچ  دوخ  ناـیلاو  هب  يا  هماـن  رد  هیواـعم   » (2)(1) ؛» ...هتیب لهاو  بارت  یبا  لـضف  نم  ًائیـش  يور  نّمم 

«. ...دنک وگزاب  ار  شتیب  لها  بارتوبا و  لیاضف  زا  یتلیضف  هک  یسکره  زا  متخاس 

لاؤس دـندوب ، ترـضح  نایلاوم  زا  هدوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نید  رب  هک  یمرـضح  درم  ود  دروم  رد  هیواعم  هب  يا  هماـن  رد  داـیز   - 2
ناسر و لتق  هب  ار  تسوا  يأر  یلع و  نید  رب  سک  ره  : » تشون هنوگ  نیا  باوج  رد  هیواعم  مییامن ؟ راتفر  هنوگچ  ناـنآ  اـب  هک  درک 

(4)(3) .تخیوآ راد  هب  هفوک  رد  ناش  هناخ  برد  رب  ار  یمرضح  درم  ود  نآ  روتسد  نیا  زا  دعب  دایز  نک .» هعطق  هعطق  ار  وا  دسج 

دوخ يوزرآ  هب  وت  نینمؤملاریما ! يا  دنتفگ : هیواعم  هب  هیما  ینب  زا  یهورگ  : » دنک یم  لقن  ظحاج  نامثعوبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا   - 3
نیا ات  مراد  یمنرب  تسد  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ : هیواعم  يراد ؟ یمنرب  مالسلا -  هیلع  یلع  درم -  نیا  نعل  زا  تسد  ارچ  يدیسر ،

(5) «. دنکن لقن  وا  يارب  ار  یتلیضف  سک  چیه  هک  یتقو  ات  دنوش ، ریپ  ناگرزب  هدش و  گرزب  نعل  نیا  رب  ناکدوک  هک 

ص:30

ص 15. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 34 - 1

ص 15. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 35 - 2
ص 479. ربحملا ، . 36 - 3
ص 479. ربحملا ، . 37 - 4

هبطخ 57. لیذ  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 38 - 5
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یلع هضرعی  نا  مساقلا  نب  دّمحم  یلا  جاّجحلا  بتکف  : » دـنک یم  لقن  یفوع  هدانج  نب  دعـس  نب  هیطع  لاح  حرـش  رد  دعـس  نبا   - 4
رد جاّجح   » (1) ؛» هیف جاجحلا  مکح  یـضماف  ّبسی ، نا  یبأف  هاعدتـساف  .هتیحل  قلحاو  طوس  هئامعبرا  هبرـضاف  لعفی  مل  ناف  یلع  ّبس 

عانتما تروص  رد  و  دنک ، بلاط  یبا  نب  یلع  نعل  ات  دهاوخب  وا  زا  دنک و  راضحا  ار  هیطع  ات  داد  روتـسد  مساق  نب  دّـمحم  هب  يا  همان 
.دـناسر وا  هب  ار  جاّجح  ماغیپ  تساوخ و  ار  هیطع  مساق  نب  دّـمحم  .دـشارتب  ار  وا  شیر  رـس و  ياهوم  هدز و  هنایزات  دـصراهچ  ار  وا 

رـس و ياهوم  هدز و  هنایزات  دـصراهچ  ار  وا  درک ، ارجا  وا  هرابرد  ار  جاـجح  روتـسد  زین  مساـق  نب  دّـمحم  درک ، عاـنتما  نعل  زا  هیطع 
«. دیشارت ار  وا  شیر 

وه لاقف : ًاـحابر  کـلذ  غلبف  هولتق ! یلع  همـسا  دولومب  اوعمـس  اذا  هیماونب  ناـک  : » دـیوگ یم  حاـبر  نب  یلع  همجرت  رد  رجح  نبا   - 5
هک دندینـش  یم  هاـگ  ره  هیما  ینب   » (2) ؛» یّلُع یمـسا  ّناف  یلَع ؛ یناّمـس  نم  ّلح  یف  لعجا  ـال  لوقیو : یلَع  نم  بضغی  ناـکو  یلُع ؛
هاگ ره  اذل  تسا ، یّلُع  شمـسا  نم  دنزرف  تفگ : دیـسر ، حابر  هب  ربخ  .دندناسر  یم  لتق  هب  ار  وا  دراد ، دوخ  رب  ار  یلع  مان  یکدوک 

، دنک باطخ  یلع  هب  ارم  هک  ار  یـسک  منک  یمن  لالح  نم  تفگ : یم  تشگ و  یم  تحاران  تخـس  دز  یم  ادـص  یلع  ار  وا  یـسک 
«. تسا یّلُع  نم  مسا 

نسح و دیب  ذخا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّناب  رـصن  ثّدـح  اّمل  : » دـیوگ یم  یلع  نب  رـصن  همجرت  رد  نینچمه  رجح  نبا   - 6
ینّبحا نم  : ) لاقف نیسح 

ص:31

ص 224. ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 212 ؛ ج 6 ، يربکلا ، تاقبطلا  . 39 - 1
ص 319. ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  . 40 - 2
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لعجو دحاولا  دبع  نب  رفعج  هیف  همّلکف  .طوس  فلا  هبرـضب  لکوتملا  رما  همیقلا ) موی  یتجرد  یف  ناک  امهّماو  امهاباو  نیذـه  ّبحاو 
هک نومـضم -  نیا  هب  یثیدح  رـصن  هک  دش  رادربخ  لکوتم  هک  یماگنه   » (1) ؛» هکرت یتح  هب  لزی  ملف  هنـسلا ، لها  نم  اذه  هل : لوقی 

تـسود ار  ود  نیا  رداـم  ردـپ و  ود و  نیا  نم و  سک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
.دننزب هنایزات  رازه  ار  وا  داد  روتسد  هدرک  لقن  تسا -  نم  هجرد  رب  تمایق  زور  رد  درادب 

فرص رصن  تبوقع  زا  لکوتم  ات  درک ، رارصا  ردق  نآ  تسا ، تنـس  لها  زا  وا  تفگ : دش و  عیفـش  لکوتم  دزن  دحاولادبع  نب  رفعج 
«. درک رظن 

قافتا زا  یطساو ، نامثع  نب  دّمحم  نب  هَّللادبع  دّمحموبا ، طساو ، ثدحم  ماما ، ظفاح ، : » دسیون یم  اّقـسلا  نبا  همجرت  رد  یبهذ   - 7
مدرم درک ، تـئارق  مدرم  يارب  ار  ریط  ثیدـح   » (2) ؛» هعـضوم اولـسغو  هوماقاو  هب  اوبثوف  طـساو ، یف  ریطلا  ثیدـح  یلمأ  ّهنا   » هک نیا 
تّدش زا  زین  وا  دنتسش .» ار  وا  هاگیاج  هاگ  نآ  و  دندرک ، دنلب  دوخ  ياج  زا  ار  وا  هتخیر و  وا  رس  رب  تشادن ، ار  نآ  لّمحت  ناشسوفن 

.دش نیشن  هناخ  یتحاران 

هیلع یلع  ّقح  رد  هک  نیا  مرج  هب  ار  يزنع  ناسح  نب  نمحرلادـبع  ات  داد  روتـسد  داـیز  هب  هک  دـناسر  ییاـج  هب  ار  راـک  هیواـعم   - 8
رب هدننز  نعط  مدرم و  زا  ناگدننک  وفع  لدـع و  طسق و  ّقح و  هب  نیرمآ  ادـخ و  نیرکاذ  رایـسب  زا  وا  هک  دوب  هداد  تداهـش  مالـسلا 

(3) .درک روگ  هب  هدنز  هتفرگ و  ار  وا  زین  دایز  .دناسرب  لتق  هب  ار ، تسا  نامثع 

ص:32

ص 430. ج 10 ، بیذهتلا ، بیذهت  . 41 - 1
.اّقسلا نبا  همجرت  ظافحلا ، هرکذت  . 42 - 2

ص 486. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  . 43 - 3
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، دش یم  نعل  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  ربنم  داتفه  زا  شیب  يالاب  رب  هیما ، ینب  تموکح  مایا  رد  : » دیوگ یم  یطویـس   - 9
(1) «. دوب هدومن  داجیا  هیواعم  هک  دوب  یتنس  تهج  هب  نیا  و 

هنیدـم رد  شتیب  لـها  زا  یتعاـمج  ناـیم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  یمیمت ، دوراـج  نـب  ثرح   - 10
، هکئالم دـش  دـمآ و  ّلحم  تلاسر و  ندـعم  تمحر و  تیب  لها  يا  امـش  رب  مالـس  درک : ضرع  ترـضح  هب  باطخ  درک ، هدـهاشم 

هنوگچ ام  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف : درک و  دـنلب  وا  يوس  هب  ار  كرابم  رـس  ماما  داـب ؟ امـش  رب  ادـخ  تمحر  دـیدرک ، حبـص  هنوگچ 
، میـشاب یم  نوـعرف  لآ  ناـیم  رد  لیئارـسا  ینب  هلزنم  هب  هک  یلاـح  رد  میدرک  حبـص  دوـخ  موـق  ناـیم  رد  مـینک ؟ یم  رـصع  حـبص و 
و دوش ، یم  هداد  مانـشد  اهربنم  يالاب  رب  تّما  نیرتهب  هک  هدیـسر  ییاج  هب  راک  .دنرب  یم  تراسا  هب  ار  نانز  هتـشک و  ار  نامنادـنزرف 

دنراد لد  رد  ار  ام  ّتبحم  هک  یناسک  ضوع  رد  و  دنریگ ، یم  هزیاج  دوخ  لمع  نیا  تهج  هب  دـنراد  لد  رد  ار  ام  ضغب  هک  یناسک 
(2) .ام رصع  ات  ام  حبص  تیعضو  تسا  نیا  نارمعابا ! يا  نیشنب  .دنتسین  لئاق  ار  یّقح  ام  يارب  نانآ  .دندرگ  یم  مورحم  دوخ  ّقح  زا 

هچ ره  وا  داد ، رارق  هکم  هنیدـم و  یلاو  دوب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نیدـناعم  زا  هک  ار  یجخر  جرف  نب  رمع  یـسابع  لکوتم   - 11
هب یـصخش  دینـش  یم  هک  هاگ  ره  .تشادزاب  اـه  نآ  هب  یکین  زا  ار  مدرم  .تفرگ  تخـس  مالـسلا  مهیلعربماـیپ  تیب  لـها  رب  تسناوت 

نیب نهاریپ  کی  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  .درک  یم  تبوقع  ار  وا  ًادیدش  هدرک ، زیچان  ولو  یکمک  نانآ 

ص:33

ص 79. هئفاکلا ، حیاصنلا  . 44 - 1
ص 135. بلاطملا ، ریسیت  . 45 - 2
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یم رـس  هب  نهاریپ  نودـب  هناـخ  رد  ار  دوخ  تاـقوا  هیقب  و  تشگ ، یم  تسد  هب  تسد  ندـناوخ  زاـمن  يارب  يولع  ناـنز  زا  یتعاـمج 
(1) .دندرب

حبذ تعامج  تنـس و  لها  زا  نانآ  ناردارب  هک  دندقتعم  هشیمه  دـیدج ، میدـق و  زا  هعیـش ، ياملع  بلاغ  : » دـیوگ یم  یناجیت  رتکد 
دنا هدومن  ادتقا  اه  نآ  هب  اذل  هدرک و  ادیپ  نظ  نسح  دوخ  ناگتـشذگ  هب  نانآ  اریز  دنا ؛ هیما  ینب  هلیح  هنیک و  رکم و  تسد  ناگدـش 

ترتع ادـخ و  باتک  نیلقث -  زا  دـندرک و  هارمگ  میقتـسم  هار  زا  ار  ناـنآ  هیما  ینب  اذـل  دـننک و  وج  تسج  صّحفت و  هک  نآ  نودـب 
زا تمـصع  تیادـه و  نماض  ناـنآ ، هب  کـسمت  تروص  رد  هک  یناـسک  دـنتخاس ، رود  ار  مدرم  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  كاـپ 

«. ....دنتلالض

: دیوگ یم  تنس  لها  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  یناجیت  رتکد 

.میسابع ینب  هیما و  ینب  ناینابرق  ام  .منک  یم  توعد  بّصعت  ندرک  اهر  قح و  زا  ششوک  ثحب و  هب  ار  امش  نم ! هریـشع  لها و  يا  »
(2) «. دنا هتشاذگ  ثرا  هب  ام  يارب  ناگتشذگ  هک  میتسه ، يرکف  رّجحت  دومج و  ینابرق  .میهایس  خیرات  ناینابرق  ام 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ّبس  مکح 

«. تسا هدرک  بس  ارم  دنک  بس  ار  یلع  سک  ره   » (3) ؛» ینّبس دقف  ًایلع  ّبس  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 1

(4) .میتخانش یم  یلع  هب  تبسن  ضغب  اب  ار  نیقفانم  ام  هک  دنک  یم  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  دوخ  دنس  هب  يذمرت   - 2

ص:34

ص 599. نییبلاطلا ، لتاقم  . 46 - 1
ص 204. تیدتها ، ّمث  . 47 - 2

ص 121. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 323 ؛ ج 6 ، دمحا ، دنسم  . 48 - 3
ص 73. هقرحملا ، قعاوص  . 49 - 4
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ّبـس دقف  ینّبـس  نمو  ینّبـس  دقف  ًایلع  ّبس  نم  : » دومرف یم  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـیوگ : یم  هملـس  ّما   - 3
.تسا هداد  مانشد  ار  لاعتم  دنوادخ  دهد  مانشد  ارم  سک  ره  هداد و  مانشد  ارم  دهد  مانشد  ار  یلع  سک  ره   » (1) ؛» هَّللا

دراد تسود  ارم  هک  دنک  نامگ  سک  ره   » (2) ؛» اذه ضغبیو  ینّبحی  ّهنا  معز  نم  بذک  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   - 4
«. تسا هتفگ  غورد  درادب ، نمشد  ار  یلع  یلو 

! یلع يا  دومرف : یم  یلع  ّقح  رد  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  يریـشق  زا  یلزاغملا  نبا   - 5
(3) .ینارصن ای  دریمب  يدوهی  هک  نیا  دراد ، نمشد  ار  وت  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یسک  رب  تسین  یکاب 

افلخ نأش  رد  تایاور  لعج   - 2

افلخ نأش  رد  تایاور  لعج   - 2

نیعبات هباحـص و  زا  یخرب  هک  تسناد  یتایاور  ناوت  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مدرم  یهجوت  یب  ضارعا و  لـماوع  هلمج  زا 
هب لـیم  تیب و  لـها  زا  مدرم  بولق  ناـهذا و  فارحنا  ببـس  دوخ  هبون  هب  نیا  هک  دـندومن  عـضو  لـعج و  اـفلخ  تفـالخ  نأـش و  رد 
رد ار  ثیداحا  نآ  هدومن و  نآ  لعج  عضو و  هب  حیرـصت  تنـس ، لها  نویلاجر  ناسانـش و  ثیدـح  هک  یتایاور  .دـش  نانآ  ناـفلاخم 

دنا هدرمشرب  فیعض  ثیداحا  هرمز 

ص:35

ص 602. ج 11 ، لامعلازنک ، ص 121 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 50 - 1
ص 399. ج 4 ، نازیملا ، ناسل  . 51 - 2

ح 664. ص 185 ، ج 2 ، رکاسع ، نبا  مالسلا ، هیلع  یلع  مامالا  همجرت  . 52 - 3
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هاگ ره  داد ...« : روتـسد  نینچ  فلتخم  قطانم  رد  دوخ  نالماع  هب  يا  همان  رد  هیواعم  هک  دـنا  هدرک  لـقن  نارگید  دـیدحلا و  یبا  نبا 
نأش رد  هک  ار  يربخ  ره  و  دـینک ، نیلوا  يافلخ  هباحـص و  لیاضف  رد  تایاور  لقن  هب  توعد  ار  مدرم  دیـسر  امـش  تسد  هب  نم  همان 

ارم مشچ  تسا و  رت  بوبحم  نم  دزن  راـک  نیا  اریز  دـییامن ؛ قبطنم  هباحـص  رب  ار  نآ  دـننک  یم  لـقن  مالـسلا -  هیلع  یلع  بارتوبا - 
.دینک لقن  ار  نامثع  لیاضف  دیناوت  یم  ات  .دیامن و  لاطبا  ار  شنایعیش  بارتوبا و  تجح  دناوت  یم  رتهب  و  دنک ، یم  نشور 

تقیقح زگره  هدوب و  یلعج  اه  نآ  یگمه  هک  دـش  تیاور  هباحـص  بقانم  رد  يداـیز  راـبخا  اذـل  دـش ، تئارق  مدرم  يارب  هماـن  نیا 
مه اه  هناخ  بتکم  نیمّلعم  هب  .دـندرک  یم  تئارق  اهربنم  يالاب  ابطخ  هک  ییاج  ات  هتفرگ  ناـبز  رب  ار  تاـیاور  نیا  زین  مدرم  .تشادـن 

تیارس اه  هناخ  هب  اجنآ  زا  .دنتفرگ و  ارف  ار  ثیداحا  نیا  نآرق  دننامه  نانآ  دنهد ، میلعت  زین  ناناوجون  ناکدوک و  هب  ات  دش  هداتسرف 
هعماج رد  يرایـسب  یلعج  عوضوم و  ثیداحا  هک  دوب  نینچ  نیا  ...دـنتفرگ و  ناـهد  هب  ار  ثیداـحا  نیا  زین  ناـنز  نارتخد و  هدرک و 

(1) «. ...دندومن لوبق  هب  یّقلت  ار  نانآ  زین  نایلاو  تاضق و  اهقف و  و  دش ، رشتنم  یمالسا 

نانآ يوس  هب  قیرط  نیا  زا  ات  دش  لعج  هیما  ینب  مایا  رد  هباحـص ، تلیـضف  رد  عوضوم  یلعج و  تایاور  رتشیب  : » دیوگ یم  هفرع  نبا 
.دنلامب كاخ  هب  ار  مشاه  ینب  ینیب  دنناوت  یم  هک  دندوب  نامگ  نیا  رب  دوخ  لمع  نیا  اب  نانآ  .دنیوجب  برقت 

ص:36

ص 275. مالسالا ، رجف  ص 15 ؛ ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 53 - 1
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.دـندرک لعج  تیاور  افلخ  حدـم  رد  دـندوب ، فورعم  دـهز  تدابع و  هب  هک  داّهز  داّبع و  زا  يا  هّدـع  یتح  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا 

تنس و زا  تعباتم  داهتجا و  حالص ، تناما ، قدص ، تناید ، تقاثو ، دهز ، هب  فورعم  هک  تسا  یـصخش  یلبنح ؛ ثیغملادبع  ظفاح 
نب دـیزی  نأش  رد  عوضوم  یلعج و  ثیداـحا  نآ  رد  هک  هدرک  فیلأـت  یباـتک  وا  دـنیوگ : یم  وا  هراـب  رد  نییلاـجر  یلو  تسا ، راـثآ 

.تسا هدرک  عمج  ار  هیواعم 

.تسا هدرک  فیلأت  ار  یباتک  نایفس  یبا  نب  هیواعم  تلیضف  رد  یلعج  ثیداحا  زا  زین  دهاز  رمع  وبا 

(1) .تسا هدومن  یم  ثیدح  لعج  هیواعم  تلیضف  رد  هک  نیا  هب  تسا  فورعم  تسا ، داّهز  ناگرزب  زا  هک  ینادرب 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نیرصبتسم  زا  رگید  یکی  یناردب ، نیسای 

هب ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ار  رگید  یخرب  ماـقم  هدرب و  ـالاب  ار  طـحنم  تسپ و  يدارفا  ماـقم  اـت  دـش  عضو  لـعج و  يرایـسب  ثیداـحا  »
تیادـه رون و  ادـخ  ناگدـنب  يارب  هک  یناـسک  دراد ، یفخم  هداد ، صاـصتخا  اوقت  تحاـصف و  ملح و  ملع و  تیادـه و  تلیـضف و 

ییاه لطاب  اه و  غورد  هدوبن و  ادخ  تیاضر  دروم  هک  دنداد  ماجنا  ییاهراک  سابع  ینب  هیما و  ینب  زا  ّطلسم  نامکاح  يرآ ، .دندوب 
هفطاع ساسحا  يرظن و  گنت  اب  و  دنروخن ، ار  لطاب  تایاور  دارفا و  هنوگ  نیا  لوگ  هک  تسا  نابطاخم  زا  ام  عقوت  .دندومن  لعج  ار 

هدارا تساوخ و  هکلب  دنرگنن ، روما  هب 

ص:37

ص 449-446. ج 5 ، ریدغلا ، ك.ر : . 54 - 1
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(1) «. دنهد جرخ  هب  فاصنا  دنناوخ  یم  هک  یبلاطم  رد  دنشاب و  دازآ  ناشمهف  تاعلاطم و  رد  نانآ  هک  تسا  نیا  ام 

یلعج ثیداحا 

.دـنا هدومن  نآ  عضو  لعج و  هب  حیرـصت  تنـس  لها  نییلاجر  نیثدـحم و  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ار  افلخ  تبقنم  نأش و  رد  ثیداحا 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا 

دمّحم هَّللا ، ّالا  هلا  ال  اهنم : هقرو  ّلک  یلع  بوتکم  ّالا  هرجـش  هّنجلا  یف  ام  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدـش  لقن   - 1
: هدش هتـشون  نآ  گرب  ره  رب  هک  نآ  زج  تسین  یتخرد  تشهب  رد  « ؛» نیرونلاوذ نامثع  قورافلا ، رمع  قیدـصلا ، رکبوبا  هَّللا ، لوسر 

«. رون ود  بحاص  نامثع  قوراف ، رمع  قیدص ، رکبوبا  هَّللا ، لوسر  دمحم  هَّللا ، ّالا  هلا  ال 

(2) «. تسا یلعج  ثیدح  : » دیوگ یم  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  یناربط 

، ءاروح نع  تقّلعت  هحاّفتب  انا  اذاف  هّنجلا  تلخد  یب  يرـسأ  هلیل  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش  لقن  ًاعوفرم  سنا  زا   - 2
يا هیروح  تسد  هب  هک  مدرک  هدـهاشم  یبیـس  دـندرک ، تشهب  لـخاد  هدرب و  ـالاب  ارم  هک  یبش  « ؛» ناـمثع ًاـملظ  لوتقملل  اـنأ  تلاـق :

«. منامثع ملظ  قیرط  زا  هدش  هتشک  يارب  نم  تفگ : .دوب  نازیوآ 

(3) «. تسا یلعج  ثیدح  : » دیوگ یم  نآ  لقن  زا  دعب  یبهذ 

ءانمألا : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هدش  لقن  ًاعوفرم  هریرهوبا  زا   - 3

ص:38

ص 64. نوملعی ، یموق  تیل  ای  یناردب ، نیسای  . 55 - 1
ح 11093. ص 63 ، ج 11 ، ریبکلا ، مجعملا  . 56 - 2
مقر 4182. ص 386 ، لادتعالا ج 2 ، نازیم  . 57 - 3
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«. هیواعم لیئربج و  نم و  دنرفن : هس  دنوادخ  دزن  نانیما  « ؛» هیواعم لیئربج و  انا و  هثالث : هَّللادنع 

(1) .دنا ثیدح  نیا  لعج  نالطب و  هب  لئاق  لوقلا  قفتم  ناّبح  نبا  یئاسن و  يدادغب ، بیطخ 

و باّطخلا ، نب  رمع  هّمالا  هذه  نم  هنیمیب  هباتک  یطعی  نم  لوا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدش  لقن  تباث  نب  دـیز  زا   - 4
شتسار تسد  هب  شباتک  تما  نیا  زا  هک  یسک  لوا  « ؛» نانجلا یلا  هکئالملا  هّفزت  لاق : رکبوبا ؟ نیاف  لیق : .سمشلا  عاعشک  عاعـش  هل 
هکئالم دومرف : تساجک ؟ رکبوبا  دش : هتفگ  .تسا  دیـشروخ  عاعـش  دننامه  یعاعـش  وا  يارب  تسا و  باّطخ  نب  رمع  دوش ، یم  هداد 

«. دنرب یم  تشهب  فرط  هب  ار  وا 

(2) .تسا هتسناد  یلعج  ثیداحا  زا  ار  ثیدح  نیا  یطویس 

یف حون  سلج  ام  لثم  کعم  تسلج  ول  لیئربج : لاق  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش  لـقن  ًاـعوفرم  بعک  نب  یبا  زا   - 5
یمن رمع  لیاضف  رادـقم  هب  مدوب  یم  دوب  شموق  رد  حون  هک  يرادـقم  هب  وت  اب  نم  رگا  تفگ : لیئربج  « ؛» رمع لئاضف  تغلب  ام  هموق 

«. مدیسر

(3) .تسا لطاب  يربخ  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  یبهذ  هدروآ و  یلعج  ثیداحا  نمض  رد  ار  ثیدح  نیا  يزوج  نبا 

هب نم  دزن  رکبوبا  « ؛» یسوم نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  رکبوبا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدش  لقن  ًاعوفرم  سابع  نبا  زا   - 6
«. تسا یسوم  دزن  نوراه  دننام 

ص:39

ص 146. ج 1 ، نیحورجملا ، باتک  . 58 - 1
ص 302. ج 1 ، هعونصملا ، یلآللا  . 59 - 2

مقر 1691. ص 451 ، ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ص 321 ؛ ج 1 ، تاعوضوملا ، . 60 - 3
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(1) «. تسا یبلک  نسح  نب  یلع  نآ  لعج  هب  مهتم  هک  تسا  یبذک  ربخ  نیا  : » دیوگ یم  یبهذ 

نم زا  دـعب  تفالخ  ناماما  « ؛» رمع رکبوبا و  يدـعب  نم  هفالخلا  همئأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش  لقن  هشیاـع  زا   - 7
«. دنرمع رکبوبا و 

.تسا یطامنا  حلاص  نب  یلع  نآ  لعاج  عضو و  هب  مهّتم  لطاب و  تسا  یتیاور  دیوگ : یم  یبهذ 

«. تسا نم  هفیلخ  ریزو و  رکبوبا  « ؛» یتفیلخ يریزو و  رکبوبا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هدش  لقن  ًاعوفرم  سنا  زا   - 8

(2) «. تسین انتعا  لباق  اذل  تسا ؛ ثیدح  لعج  هب  روهشم  وا  : » دیوگ یم  لضف  نب  رفعج  نب  دمحا  قیرط  زا  نآ  لقن  زا  دعب  یبهذ 

تسود دیوگ : یم  شتوم  ضرم  رد  رکبوبا  ارچ  دوب ، هدش  رداص  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هدوب و  حیحص  ثیداحا  نیا  ًاعقاو  رگا 
يارب ایآ  هک  مدرک  یم  لاؤس  شاک  يا  دنکن ، عازن  نآ  رد  یسک  ات  تسیک  ِنآ  زا  تفالخ  ِرما  مدرک ، یم  لاؤس  ربمایپ  زا  هک  متـشاد 

؟(3) تسا یبیصن  تفالخ  رما  رد  راصنا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تّمذم  رد  تایاور  لعج   - 3

رد ار  يرابخا  ات  درامگ  ار  نیعباـت  زا  یخرب  هباحـص و  زا  يا  هدـع  هیواـعم  هک  دـنک  یم  لـقن  یفاکـسا  رفعجوبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
مالسلا هیلع  یلع  تّمذم 

ص:40

مقر 5816. ص 122 ، ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  . 61 - 1
مقر 322. ص 88 ، ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  . 62 - 2

ص 93. ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  ص 431 ؛ ج 3 ، يربط ، خیرات  . 63 - 3
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(1) .دننک تبغر  لمع  نیا  ماجنا  رد  ات  دومن  نیعم  یترجا  نانآ  يارب  و  دوب ، ترضح  نآ  زا  تئارب  نعط و  یضتقم  هک  دننک  لعج 

نانآ دیوگ : یم  هدرک و  شرامـش  دـندرک  یم  لعج  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  تّمذـم  رد  هیواعم  رـصع  رد  هک  ار  یناسک  یماسا  وا 
(2) .بدنج نب  هرمس  نامثع و  نب  زیرح  ریبزلا ، نب  هورع  هبعش ، نب  هریغم  صاع ، نب  ورمع  هریرهوبا ، زا : دنترابع 

لطاب دیلقت   - 4

لطاب دیلقت   - 4

، ملاع زا  لهاج  دیلقت  دننامه  تسا ؛ بجاو  دراوم  زا  یخرب  رد  هکلب  هدوب ، ّقح  طورـش  زا  یـضعب  اب  نایحا و  یخرب  رد  هچرگ  دیلقت 
ملع هک  نیا  هب  رگید  یملاع  زا  ملاع  دـیلقت  هک  هنوگ  نامه  .تسا  مومذـم  القع  دزن  شلهج  رد  رگید  یلهاـج  زا  لـهاج  دـیلقت  یلو 

.تسا لطاب  زین  دوش  شملع  رد  يرگید  زا  دّلقم  هدرک و  اهر  ار  دوخ 

َناک َْول  انَءابآ َأ َو  ِهیَلَع  انْدَـجَو  ام  اُنبْـسَح  اُولاـق  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهَّللا َو  َلَْزنَأ  اـم  یلِإ  اَْولاـعَت  ْمَُهل  َلـیق  اذِإ  َو  دـیامرف « : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
ربمایپ يوس  هب  و  هدرک ، لزان  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  دوش : هتفگ  اـه  نآ  هب  هک  یماـگنه  و   » (3) ؛» َنوُدَتْهی ًائیَـش َو ال  َنوُمَْلعی  ْمُهُؤابآ ال 
هتفاین تیاده  و  دنتـسناد ، یمن  يزیچ  اه  نآ  ناردـپ  رگا  ایآ  تسا ؛! سب  ار  ام  میا ، هتفای  دوخ  ناردـپ  زا  هچنآ  دـنیوگ : یم  دـییایب ،!

.»!؟] دننک یم  يوریپ  اه  نآ  زا  زاب   ] دندوب

ص:41
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انْعَطَأ اَّنِإ  انَّبَر  اُولاق  َو  َالوُسَّرلا *  اَنْعَطَأ  َهَّللا َو  اَنْعَطَأ  اـنَتَیل  اـی  َنُولوُقی  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ُبَّلَُقت  َمْوی  دـیامرف « : یم  رگید  يا  هیآ  رد  زین  و 
رد نانآ  ياه  تروص  هک  زور  نآ  رد   » (1) ؛» ًاریبَک ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا  ِباذَْعلا َو  َنِم  ِنیَفْعِض  ْمِِهتآ  انَّبَر  َالیبَّسلا *  اَنوُّلَـضَأَف  انَءآرَبُک  انَتَداس َو 

هدرک تعاطا  ار  ربمایپ  ادـخ و  شاک  يا  دـنیوگ : یم  دـنوش و ] یم  نامیـشپ  شیوخ  راک  زا   ] دـش دـهاوخ  نوگرگد   [ خزود  ] شتآ
، باذع زا  ار  نانآ  اراگدرورپ ! دنتخاس ! هارمگ  ار  ام  میدرک و  تعاطا  دوخ  ناگرزب  نارس و  زا  ام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  و  میدوب !

!«. امرف یگرزب  نعل  ار  اه  نآ  هد و  نادنچ  ود 

هب نانآ  زا  یخرب  اب  هک  یماگنه  .تسا  یلهاج  تابّصعت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ناناملسم  يرود  ضارعا و  بابسا  زا  رگید  یکی 
بادآ و زا  تسد  میناوت  یمن  ام  هک : تسا  نیا  دـنهد  یم  هک  یباوج  نیرخآ  مینک ، یم  دزـشوگ  نانآ  هب  ار  قح  مینیـشن و  یم  ثحب 

عنام هتـشاد و  لد  رد  لقاال  دنزاسن  يراج  نابز  هب  ار  تین  نیا  رگا  .میزادرپب  تفلاخم  هب  نانآ  اب  میرادرب و  دوخ  دادـجا  ابآ و  موسر 
زا هدوـب ، تقیقح  قـح و  عباـت  هک  میراد  هفیظو  اـم  هـمه  هـک  یلاـح  رد  دـنناد ، یم  رگید  بهذـم  هـب  لاـقتنا  رد  دوـخ  يارب  یگرزب 

.میزیهرپب یلهاج  یموق و  تابّصعت 

رد نآ  ناوریپ  هچرگ  تسا ، تقیقح  قح و  زا  تعباتم  یناسنا  ره  هفیظو  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  تایاور  تایآ و  هعومجم  زا 
ینآرق تانایب  نیرت  حضاو  زا  بلطم  نیا  و  سفن ، ياوه  عبط و  اب  تقفاوم  هن  هدـش ، انب  قح  زا  تعباتم  رب  یمالـسا  ّتنـس  .دـنا  تیلقا 

.تسا

ص:42
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: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

«. داتسرف قح  نییآ  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یسک  وا   » (1) ؛» ِّقَْحلا ِنید  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يذَّلا  َوُه  - » 

«. دنک یم  يرواد  ّقح  هب  دنوادخ   » (2) ؛» ِّقَْحلِاب یضْقی  ُهَّللا  َو  - » 

!«. دیتشاد تهارک  قح  زا  امش  رتشیب  یلو  میدروآ ؛ امش  يارب  ار  قح  ام   » (3) ؛» َنوُهِراک ِّقَْحِلل  ْمُکَرَثْکَأ  َّنِکل  ِّقَْحلِاب َو  ْمُکاْنئِج  ْدََقل  - » 

«. دندرک شرافس  قح  هب  ار  رگیدکی  و   » (4) ؛» ِّقَْحلِاب اْوَصاَوت  َو  - » 

هدوبن تیرثکا  سفن  ياوه  قفاوم  هاگ  چـیه  ّقح  .تسا  قح  تعباتم  نازیم ، روحم و  هک  هدومن  هراـشا  تاـیآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
.دناشک یم  یهابت  هب  ار  ناسنا  اریز  دنک ؛ یم  ّدر  ار  تیرثکا  ياوه  اب  تقفاوم  تّدش  اب  نآرق  .تسا 

ُضْرَْألا َو ُتاوامَّسلا َو  ِتَدَسََفل  ْمُهَءاوْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  َو  َنوُهِراک *  ِّقَْحِلل  ْمُهُرَثْکَأ  ِّقَْحلِاب َو  ْمُهَءاج  َْلب  دیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ 
تهارک قح  زا  ناـشرتشیب  اـّما  هدروآ ؛ ناـنآ  يارب  ار  قـح  وا  یلو   » (5) ؛» َنوُضِْرعُم ْمِهِرْکِذ  ْنَع  ْمُهَف  ْمِهِرْکِذـِب  ْمُهاـنیَتَأ  ْلـَب  َّنِهیف  ْنَم 

یم هابت  دنتـسه  اه  نآ  رد  هک  یناسک  همه  نیمز و  اه و  نامـسآ  دنک ، يوریپ  اه  نآ  ياه  سوه  زا  قح  رگا  و  دننازیرگ .] و   ] دـنراد
ناش يروآدای   [ هیام هچنآ   ] زا نانآ  اّما  تساه ، نآ  يارب  فرـش  تّزع و  و   ] يروآدای هیام  هک  میداد  اه  نآ  هب  ینآرق  ام  یلو  دنوش !

!«. دننادرگیور  [ تسا ]

راک مدرم  رگا  دییوگب  هک  دیشابن  یتما  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ص:43
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امـش دندرک  بوخ  راک  مدرم  رگا  ات  دینک  هدامآ  ار  دوخ  .مینک  یم  ملظ  زین  ام  دندرک  ملظ  رگا  درک و  میهاوخ  زین  ام  دـندرک  یبوخ 
(1) «. دینکن دب  امش  دندرک  دب  رگا  دینک و  نینچ  زین 

دننامه ناشیارب  قح  هچرگ  دنراد  سرت  دـنا ، هدرب  ثرا  هب  دوخ  ناینیـشیپ  ناردـپ و  زا  هک  یمیهافم  اب  تفلاخم  زا  مدرم ، زا  يرایـسب 
هب ار  ناسنا  دـیاقع ، رد  دـیلقت  اریز  تسا ؛ بهذـم  باختنا  رد  هناروکروک  دـیلقت  تراسا  رد  نداـتفا  هجیتن  نیا  و  دـشاب ، نشور  زور 

تقیقح عقاو و  یلو  .درک  دهاوخ  ور  هب  ور  يرایسب  یسفن  عناوم  اب  ار  ناسنا  هجیتن  رد  دراد و  یم  او  یثوروم  هدیقع  ندرمش  سدقم 
دراد تفلاخم  وا  یثوروم  يارآ  اب  هک  يا  هلدا  هب  مامت  تقد  اب  هتـسکش و  ار  اهدنب  نیا  هک  دنک  یم  باجیا  رگوجو  تسج  ناسنا  رب 

ههاریب هب  نانآ  هک  دش  نشور  ام  رب  دنا و  هتفر  اطخ  هابتـشا و  هب  شماوقا  ناردپ و  رگا  هک  دـنادب  دـیاب  ناسنا  .دـنک  لمأت  هتـسیرگن و 
تادـقتعم راکفا و  اب  هچرگ  مییامن ؛ يوریپ  قح  زا  هک  تسا  ام  هفیظو  هکلب  مینک ، لابند  ار  نانآ  هار  اـم  هک  درادـن  یهجو  دـنا ، هتفر 

.دشاب هتشاد  تفلاخم  ام  یثرا 

نیا هب  دنا  هدش  هعیـش  هک  یناسک  : » دیامرف یم  هداد و  رارق  شنزرـس  دروم  ار  دادـجا  ابآ و  ماوقا و  زا  هناروکروک  دـیلقت  میرک  نآرق 
«. دنا هدرک  رکذ  لح  هار  زین  نآ  زا  تاجن  يارب  هدرک و  هراشا  یساسا  لکشم 

دیلقت هب  ار  ناسنا  نتشاد ، دوخ  ناگرزب  قباس و  ياملع  هب  یسدق  رظن  : » دیوگ یم  ینادوس  نیرصبتسم  زا  یکی  دمحا ، دیس  مصتعم 

ص:44
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لوقع لاعتم ، دنوادخ  .تسا  قح  زا  فارحنا  أشنم  ندـش  دـیلقت  نیا  میلـست  .دراد  یم  او  نانآ  راکفا  رب  ندرک  اکتا  قلطم و  يوریپ  و 
يریگولج عنم و  ببـس  دیابن  نانآ  هب  ام  مارتحا  اذـل  تسا ، تّجح  وا  رب  یناسنا  ره  لقع  هکلب  تسا ، هدادـن  رارق  تّجح  ام  رب  ار  نانآ 

(1)« اَلِیبَّسلا اَنوُّلَـضَأَف  انَءآَرَبُکَو  انَتَداس  انْعَطَأ  ّانِإ  انَّبَر  اُولاقَو  هیآ «  دافم  رد  لخاد  اـت  ددرگ ، اـه  نآ  رد  تقد  ناـنآ و  راـکفا  هشقاـنم  زا 
(2) «. میوشن

ره رب  هکلب  ...دناد ، یمن  یفاک  دیاقع  لوصا  اب  تسرامم  رد  ار  دّبعت  دیلقت و  مالسا ، : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یناردب  فویعم  نیـسای 
وجو تسج  هناروکروک  دیلقت  تاساسحا و  زا  رود  هب  لقتـسم و  تروص  هب  دوخ  دیاقع  تّحـص  دروم  رد  هک  دنک  یم  بجاو  يدرف 

(3) «. دنک

رد هک  يدارفا  هک  نیا  تسا  نآ  هب  هراشا  لباق  هک  يزیچ  : » دـیوگ یم  هراب  نیارد  نیرـصبتسم ، زا  رگید  یکی  نیدـباعلا ، نیز  قراط 
نیا هک  نیا  نامگ  هب  هدیزگ ، ینکـس  نانآ  سفن  رد  یثوروم  دیاقع  هک  دنتـسه  یناسک  دنراد ، یموش  تیاهن  دـب و  تبقاع  ترخآ ،

(4)« ...تسا قحرب  دیاقع 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يروس  نیرصبتسم  زا  طیقل  لآ  مشاه 

هتفهن اجک  رد  لکـشم  یلو  دـشاب ، ینـالوط  هار  هچرگ  درادـن ؛ نآ  هب  ندیـسر  زج  يا  هراـچ  دـسرب ، ّقح  هب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  »
رد لکشم  .تسا  نید  باسح  هب  اه  تیصخش  سیدقت  ناگرزب و  شتـسرپ  تقیقح  زا  هدننک  ثحب  صخـش  رارف  رد  لکـشم  تسا ؟

دادجا دیلقت 

ص:45
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راثآ يوبن و  تنـس  نآرق و  هلدا  هب  دـنک و  هتـساریپ  ار  شدوخ  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  ناسنا  رگا  اذـل  .تسا  یثوروم  راـکفا  ناردـپ و  و 
هک دوخ  يوزرآ  هب  درکدهاوخ و  كرد  ار  قح  متح  روط  هب  دنک ، کسمت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هدـش  تیاور  حـیحص 

(1) «. دیسر دهاوخ  تسا  هدننک  تبغر  ره  تبغر  هدننک و  بلط  ره  يوزرآ 

تخانش هن  نانآ ، هب  ّقح  تخانش  اه و  تیصخش  سیدقت  تراسا  رد  نداتفا  اب  هطبار  رد  ینادرولا  حلاص  يرـصم ، فورعم  رـصبتسم 
هک يرما  .دـنتخاس  رـشتنم  مدرم  نیب  هتـشاد و  تسود  ناـبهار  راـبحا و  هک  تسا  یبـلطم  ناـمه  نیا  : » دـیوگ یم  ّقح ، دوـخ  هب  ّقـح 

(2) «. دننیزگ یمرب  تاصوصن  لوبق  ياج  هب  ار  اه  تیصخش  راتفگ  هک  دنا ، هدش  التبم  نآ  هب  هزورما  زین  ناناملسم 

؛ اه تیصخش  تاملک  رد  وجتـسج  هن  دش  دهاوخ  صن  زا  تعباتم  بجوم  قح  زا  يوجو  تسج  : » دیوگ یم  دوخ  بلطم  همادا  رد  وا 
صن ناسنا و  نیب  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  نتفر  صاخـشا  لابند  .دزاس  یم  نومنهر  قح  هب  ار  ناـسنا  ندوب ، صن  لاـبند  يرآ ،

اب .دشاب  یم  فیلکت  رایعم  ّصن  نیمه  و  تسا ، رایعم  ّصن  .ّصن  ورگ  رد  هن  دهد  یم  رارق  نادرم  ورگ  رد  ار  وا  و  دزادنا ، یم  هلـصاف 
ّصن ساـسا  رب  زین  شتآ  زا  ناـسنا  تاـجن  تسا و  ّصن  رب  ناـسنا  ماوـق  .دریگ  یم  رارق  ناملـسم  ندرگ  رب  تیلوؤـسم  هک  تسا  ّصن 

.تسا

نآرق اب  قفاوم  حیحص  يوبن  ای  ینآرق  صن  اجنیا  رد  صن  زا  دوصقم 
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(1) «. ...تسا يّربت  ّیلوت و  نید و  لوصا  قالخا و  تسایس و  اه و  يوریپ  تایبیغ و  هب  طوبرم  روما  رد  لقع  و 

جراخ ناینیشیپ  تسادق  لایخ  مّهوت و  زا  هدرک و  زیهرپ  اه  تیصخش  تدابع  زا  هک  تسا  نیملـسم  رب  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
رکف حیحـصت  يارب  نازیم  ساـیقم و  ار  نآ  هدروآ و  باـسح  هب  اـه  تیـصخش  زا  رتـالاب  ار  صوـصن  هک  تـسا  ناـنآ  هـفیظو  .دـنوش 

(2) «. دنروآ باسح  هب  یخیرات  عیاقو  تئارق  یمالسا و 

لقتسم يرکف  یتیصخش  دوجو  ینعی  تسا ، صاخشا  تیسدق  زا  ندش  یهت  نآ  دراد و  یساسا  طرش  کی  ثحب ، : » دیوگ یم  زین  وا 
هباحص و زا  نآ  عورش  هک  هتشذگ  زومرم  دارفا  هب  تبسن  سرت  تیـسدق و  دید  اب  اه  باتک  رد  ًالبق  نم  .دارفا  تدابع  زا  هدش  دازآ  و 
هب ندیـسر  يارب  دوخ  يولج  رد  ار  هار  مدـش ، هدـیناهر  تسادـق  مّهوت  زا  هک  یماگنه  یلو  مدرک ، یم  صوغ  تسا  اهقف  هب  نآ  متخ 
ای مدرک ، عورش  اه  تیصخش  ندراذگ  رانک  اب  ار  یخیرات  ثداوح  صوصن و  رد  عّبتت  هک  یماگنه  يرآ ، ...متفایزاب  مالـسا  تقیقح 
ار تقیقح  نم  ...متخانـش  ار  قح  هک  دوب  تقو  نآ  مداد ، رارق  اـه  تیـصخش  زا  رتـالاب  ار  صوـصن  هک  یماـگنه  رت  قـیقد  ياـنعم  هب 

تسج هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دعب  زا  ار  مالسا  ریـسم  هک  یماگنه  مدش ، دراو  تقیقح  هریاد  هب  مهو  هریاد  زا  مدرک و  فشک 
.مدومن تئارق  ار  نآ  ون  زا  هدرک و  وجو 

تیعقاو مالـسا و  خیرات  زا  بیاغ  شخب  رب  ممـشچ  هک  یماگنه  دش ، تحار  تریح  یهارمگ و  زا  ینالوط  ياه  لاس  زا  دـعب  محور 
ياه

ص:47

.نامه . 80 - 1
ص 203. هسایسلا ، فیسلا و  ینادرولا ، حلاص  . 81 - 2
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تیب لآ  دوخ ، لباقم  رد  دش و  هتشادرب  اه  هدرپ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .تفای  رارقتسا  میقتسم  هار  رب  نم  ياه  مدق  داتفا و  ناناملـسم 
رارق حیحص  مالـسا  قیرط  رب  هک  مدرک  ادیپ  نیقی  دشرهاظ و  نم  يارب  میقتـسم  هار  ملاعم  مدید و  عطاس  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

(1)« ما هتفرگ 

تقیقح انثتـسا  نودـب  هک  متـسناد  یم  زین  ادـتبا  زا  نم  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  یبرغم ، ینیـسح  سیردا 
قیاـقح لاـبند  هب  اـه  هکرعم  رد  اـت  منک  اـیهم  هداـمآ و  ار  مدوخ  دـیاب  نم  هک  نیا  و  تسا ، اـه  تیـصخش  زا  رت  سیفن  رتدنمـشزرا و 

نوخ دننامه  نم  هب  تبـسن  هک  مدوب  هداد  رارق  ار  ییاه  تیـصخش  دارفا و  اب  ییادج  لامتحا  مناگدـید  لباقم  رد  نم  .مشاب  هدـشمگ 
هدمآ ینامسآ  ياه  شزرا  زا  مدرم  يریگارف  يارب  هک  ار  یمالسا  تلاسر  فادها  متـسناد و  یم  ادتبا  زا  نم  .دندوب  نایرج  رد  مندب 

.مدرک یم  كرد  ینیمز ، ياه  شزرا  هن 

ار یخیراـت  تقیقح  زا  وـجو  تسج  ثحب و  وا  تیوـقت  تهج  هب  نم  اـت  دراد  نید  نازیم  رد  یـشزرا  هچ  هریره  وـبا  هنوـمن : باـب  زا 
هدیقع لوصا  زا  یلـصا  هریرهوبا  ایآ  مربب ؟ قیاقح  مامت  فیرحت  هب  تسد  وا  تاحاضتفا  رب  نتـشاذگ  شـشوپ  هار  رد  و  منک ؟ لیطعت 

زا ام  هک  تسین  هدـننز  ایآ  منک ؟ فارتعا  وا  حـیبق  لاعفا  هب  مهد و  رارق  یخیراـت  هبـساحم  دروم  ار  وا  هک  دـشاب  مارح  نم  رب  اـت  تسا 
(2) »؟ ددرگ دسافم  همه  يادف  مالسا  هدش و  طولخم  نید  قیاقح  اب  اه  نآ  ات  میوش  تکاس  وا  حیاضف 

ص:48

.5 ص 4 -  هعدخلا ، ینادرولا ، حلاص  . 82 - 1
.20 ص 19 -  نیسحلا ، ینعیش  دقل  ینیسح ، سیردا  . 83 - 2
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هناروکروک دیلقت  زا  زارتحا  هار  لّقعت ،

.تسا لّقعت  لقع و  لامعا  دراد  زاب  نآ  نیا و  زا  هناروکروک  يوریپ  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  یلماع  نیرت  مهم 

، دنک یم  ییامنهار  قحرب  ار  شبحاص  هک  تسا  يرون  نآ  لقع ، : » دـیوگ یم  هراب  نیارد  نیرـصبتسم  زا  یکی  لّکوتم ، یلع  دّـمحم 
هدش و هتخانش  ادخ  هک  تسا  نآ  طسوت  هب  .تسا  ناسنا  رب  ادخ  تّجح  لقع ، .دناشوپن  ار  وا  تاوهـش  یناسفن و  ياهاوه  هک  یمادام 

(1)« ...درادن نید  درادن  لقع  هک  یسک  دوش و  یم  هداد  زییمت  لطاب  زا  قح  هک  تسا  نآ  هطساو  هب  .دنوش و  یم  قیدصت  ایبنا 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هدش ، هعیش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  دمحادیس ، مصتعمداتسا 

ار رون  نآ  هک  سکره  سپ  .تسا  هداد  رارق  ناسنا  تسد  هب  ار  نآ  زا  هدافتسا  هار  هداد و  ملع  لقع و  رون  ناسنا  هب  ناحبـس  دنوادخ  »
، درب رـس  هب  یهارمگ  تافارخ و  لهج و  زا  يا  هیاس  رد  هک  تسا  دوز  دزاسن ، لعتـشم  ار  نآ  قیاقح  فشک  تهج  هب  هدرک و  لامها 

(2) «. ...دهد دشر  ار  نآ  هتفرگ و  راک  هب  ار  شلقع  هک  یسک  فالخ  هب 

مالـسا فدـه  هک  میرب  یم  یپ  میمهف  یم  ناینیـشیپ  راـکفا  زا  رود  هـب  ار  مالـسا  هـک  یماـگنه  : » دـیوگ یم  یبرغم  ینیـسح  سیردا 
دوخ ینید  فیاـظو  هب  هدـننک  ماـیق  نیقی ، اـب  هتـشاد و  تسراـمم  نآ  اـب  كرد  روعـش و  مهف و  اـب  اـت  تسا  ناـسنا  لـقع  نتخیگنارب 

(3) «. دشاب

ص:49

ص 9. لّکوتم ، یلعدمحم  ًادّجس ، عیشتلا  انلخد  و  . 84 - 1
ص 30. دمحادیس ، مصتعم  هعئاضلا ، هیقیقحلا  . 85 - 2

ص 349. ینیسحلا ، سیردا  نیسحلا ، ینعیش  دقل  . 86 - 3
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  نامتک   - 5

حیحص رد  ار  تسا  ود  نآ  تیاور  لقن  طورش  اب  قباطم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لیاضف  رد  حیحص  ثیدح  ره  ملسم  يراخب و  ایآ 
طرـش اب  كردتـسم  رد  مکاح  هک  يدنـسلا  حیحـص  ثیداـحا  رایـسب  هچ  تسا ، هدرکن  ییاـعدا  نینچ  سک  چـیه  دـنا ؟ هدروآ  دوخ 

لبنح نب  دمحا  رگم  .دنا  هدرکن  لقن  دوخ  حیحص  رد  ود  نآ  زا  یکی  ای  نیخیـش  یلو  هدروآ ، ود  ره  ای  ملـسم  ای  يراخب  دزن  تحص 
.تسا هدشن  لقن  وا  يارب  تلیضف  رادقم  نیا  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  هب  یسک  تسا : هتفگن 

حیحـص ثیدح  رادقم  نیا  یلع  دننام  هب  هباحـص  زا  يدحا  يارب  زگره  دـنیوگ : یم  يروباشین  یلعوبا  یئاسن و  یـضاق و  لیعامـسا 
(1) .تسا هدشن  دراو 

یف مهیأر  مداصی  هوأر  مّهنال  : » دـیوگ یم  ملـسم  يراخب و  طـسوت  راد »  » ثیدـح ندرکن  لـقن  تلع  رد  یلماـع  نیدـلا  فرـش  دـیس 
.نوملعی مهو  اهومتکف  هعیشلل ، ًاحالـس  نوکت  نا  اوفاخ  .هحیحـصلا  صوصنلا  نم  ریثک  نع  مهـضارعا  یف  ببـسلا  وه  اذهو  هفالخلا ،

هنامتک یف  مهلو  لیبقلا ، اذـه  نم  ناک  ام  لک  نومتکی  هریتولا ؛ هذـه  یلع  اوناک  مهنع -  هَّللا  افع  هنـسلا -  لها  خویـش  نم  ًاریثک  ّناو 
اب تایاور  هنوگ  نیا  هک  دندرک  هدهاشم  نانیا  هک : تسا  نآ  شتهج  « ؛» يرابلا حتف  یف  رجح  نب  ظفاحلا  مهنع  هلقن  فورعم ، بهذم 
اه نیا  هک  دندیسرت  نانآ  تسا ، تایاور  هنوگ  نیا  لقن  زا  ضارعا  رد  یـساسا  ببـس  نیا  و  درادن ، يراگزاس  تفالخ  رد  نانآ  يأر 

يا هحلسا 

ص:50

باب 9. ص 120 ، هقرحملا ، قعاوص  ص 133 ؛ یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  ص 107 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 87 - 1
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نامتک ار  اه  نآ  دنتشاد ، نآ  تلالد  دنس و  تّحص  هب  ملع  هک  یلاح  رد  اذل  دننک و  عافد  دوخ  بهذم  زا  نآ  اب  دوش و  هعیـش  عفن  هب 
نیا زا  هک  یثیدح  ره  نانآ  دندومن ، لابند  ار  شور  نیمه  درذگرد -  ناشریـصقت  زا  ادخ  تنـس -  لها  خویـش  زا  يرایـسب  .دـندرک 

ار بلطم  نیا  يرابلا » حـتف   » رد ظفاح  هدـش و  هداد  تبـسن  اـه  نآ  هب  هک  تسا  فورعم  یـشور  نیا  و  دـندومن ، ناـمتک  ار  دوب  لـیبق 
«. تسا هدومن  دزشوگ 

عئاور نم  عاترت  هتعاری  ّنا  ملعو  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  رئاسو  نینمؤملاریما  هاجت  يراخبلا  هریرس  فرع  نمو  : » دیوگ یم  هاگ  نآ 
هریـس و هـب  یپ  سک  ره   » (1) ؛» ...هلاثماو ثیدحلا  اذـه  نع  هضارعا  برغتـسیال  مهـصئاصخ  نایب  نع  بضنی  هدادـم  ّناو  مهـصوصن 
مالسلا و هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  نتشون  ماگنه  شتسد  وا  هک  دنادب  دربب و  تیب  لها  ریاس  نینمؤملاریما و  هب  تبـسن  يراخب  شور 

لها لیاضف  ثیداحا  زا  ار  وا  ضارعا  زگره  دزیر ، یم  ورف  نانآ  تایـصوصخ  ناـیب  ماـگنه  شملق  دـیآ و  یمرد  هزرل  هب  شتیب  لـها 
«. ...دنیب یمن  بیرغ  مالسلا  مهیلع  تیب 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  فیرحت   - 6

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  فیرحت   - 6

هب شعـضاوم  زا  مالک  فیرحت  : » دـیوگ یم  فیرحت »  » يانعم ناـیب  رد  روظنم  نبا  .تسا  لیدـبت  رییغت و  ياـنعم  هب  تغل  رد  فیرحت 
(2) «. تسا نآ  نداد  رییغت  يانعم 

.دشاب وا  دوصقم  اب  فلاخم  هک  يوحن  هب  تسا  يرگید  رثا  مالک و  رد  فّرصت  يانعم  هب  حالطصا  رد  و 

ص:51

هعجارم 22. تاعجارملا ، . 88 - 1
.فرح هدام  ج 3 ، برعلا ، ناسل  . 89 - 2
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هداهن ام  ندرگ  رب  هک  تسا  یهلا  یتناما  هدیـسر ، ام  هب  تسد  هب  تسد  خـیرات  لوط  رد  هک  مالـسا  یگنهرف  ثاریم  یمالـسا و  ثارت 
هکلب مینکن ، داجیا  دوخ  عفن  هب  يرییغت  نآ  رد  اهنت  هن  هک  میراد  هفیظو  میراد ، ینیگنـس  هفیظو  نآ  ظفح  هب  تبـسن  اـم  تسا و  هدـش 

هب تروص  نیا  ریغ  رد  .میراد و  رذحرب  نارگید  دربتسد  زا  هدرک و  ظفح  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  یخیرات  ياه  تیعقاو  تسا  بجاو 
.میا هدرک  تنایخ  تسا  زاس  ناسنا  هک  خیرات 

اه تناما  هک  دهد  یم  روتسد  ار  امـش  دنوادخ   » (2)(1) ؛» اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأی  َهَّللا  َّنِإ  دـیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ 
«. دیراد درتسم  ناشلها  هب  ار 

تاناما هدننک  تاعارم  نانآ  هک  یناسک  و   » (3) ؛» َنوُعار ْمِهِدْهَع  ْمِِهتانامَِأل َو  ْمُه  َنیذَّلا  َو  دیامرف « : یم  نیقتم  تافـص  دروم  رد  زین  و 
«. دنتسه دوخ  دهع  و 

.تسا هتـشاذگ  ثرا  هب  دوخ  زا  دوهی  هک  تسا  یتعدب  فیرحت  هک  دـنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  یناوارف  تایآ  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
دنوادخ اذـل  .دـنداد و  یم  رییغت  ناشحلاصم  دوخ و  ياه  لیم  اه و  سوه  قباطم  دوخ  هاگیاج  زا  ار  تاملک  هک  دـندوب  یناسک  نانآ 

.دنک یم  شنزرس  تسیاشان  لمع  نیا  تهج  هب  ار  نانآ  يددعتم  تایآ  رد 

اَّمِم ْمَُهل  ٌلیَوَف  ًالیلَق  ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتْشِیل  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اذه  َنُولوُقی  َُّمث  ْمِهیدیَِأب  َباتِْکلا  َنُوُبتْکی  َنیذَِّلل  ٌلیَوَف  دـیامرف « : یم  هرقب »  » هروس رد 
ْتَبَتَک

ص:52

هیآ 58. ءاسن ، هروس  . 90 - 1

هیآ 58. ءاسن ، هروس  . 91 - 2
هیآ 8. نونمؤم ، هروس  . 92 - 3
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فرط زا  نیا  دنیوگ : یم  سپس  دنسیون ، یم  دوخ  تسد  اب  يا  هتشون  هک  اه  نآ  رب  ياو  سپ   » (1) ؛» َنُوبِسْکی اَّمِم  ْمَُهل  ٌلیَو  ْمِهیدیَأ َو 
هب هار  نیا  زا  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو  و  دنتشون ، دوخ  تسد  اب  هچنآ  زا  اه  نآ  رب  ياو  سپ  .دنشورفب  یمک  ياهب  هب  ار  نآ  ات  تسادخ ،

!«. دندروآ تسد 

هب یلو   » (2) ؛» ِهِعِـضاوَم ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَحی  ًهیِـساق  ْمَُهبُوُلق  اْنلَعَج  ْمُهاَّنََعل َو  ْمُهَقاثیم  ْمِهِـضْقَن  اِمبَف  دـیامرف « : یم  رگید  يا  هیآ  رد  زین  و 
زا ار  ادـخ ]  ] نانخـس میدومن ، نیگنـس  تخـس و  ار  نانآ  ياه  لد  میتخاس و  رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  ینکـش ، ناـمیپ  رطاـخ 

«. ...دننک یم  فیرحت  شدروم 

ْمُه َّقَْـحلا َو  َنوُُـمتْکَیل  ْمُْهنِم  ًاـقیرَف  َّنِإ  ْمُهَءاـْنبَأ َو  َنوـُفِْرعی  اـمَک  ُهَنوـُفِْرعی  َباـتِْکلا  ُمُهاـنیَتآ  َنـیذَّلا  دـیامرف « : یم  رگید  عـضوم  رد  و 
نانآ زا  یعمج   [ یلو ، ] دنـسانش یم  دوخ  نادنزرف  نوچمه  ار  ربمایپ ] ، ] میا هداد  اه  نآ  هب  ینامـسآ  باتک  هک  یناسک   » (3) ؛» َنوُمَْلعی

«. دننک یم  نامتک  هناهاگآ  ار  ّقح 

هب تبـسن  ام  هفیظو  هدش ، یهن  قح  نامتک  زا  هدـش و  یخیرات  ياه  تیعقاو  قح و  ظفح  رد  هک  اه  يریگ  تخـس  تادـیکأت و  نیا  اب 
قباطم هاوخ  مینک ؛ لقتنم  نارگید  هب  هدرک و  ظفح  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  یخیرات  قیاقح  هک  میفّلکم  اـم  دوش -  یم  نشور  خـیرات 

لها لیاضف  اه  نآ  رد  هک  یثیداحا  میرب  یم  یپ  خیرات  زا  يا  هشوگ  هب  هعجارم  اب  فسالا  عم  یلو  .دشابن  ای  دشاب  ام  هتـساوخ  لیم و 
.ددرگ هعیش  کسمتم  هدوب و  نانآ  تماما  رب  یکردم  دناوتن  ات  دنا  هدرک  فیرحت  ار  یشخب  هدوب ، مالسلا  مهیلع  تیب 
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فیرحت دراوم 

، دنشاب هتشادن  تفرعم  نانآ  هب  ای  هدرک ، ضارعا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  نیملسم  مومع  دش  ببـس  هک  یلماوع  هلمج  زا  دش  هتفگ 
.تسا نانآ  بقانم  لیاضف و  فیرحت  عوضوم 

هکلب دندید ؛ یمن  قفاوم  دوخ  ياه  ضرف  شیپ  دـیاقع و  اب  ار  تایاور  هنوگ  نیا  دوجو  یبهذـم ، بّصعت  تهج  هب  هک  یئوس  ياملع 
ای نامتک  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  نکمم  وحن  ره  هب  هک  دندمآرب  ددصرد  نانآ  دندید ، یم  محازت  رد  دوخ  تانوئش  ماقم و  ناونع و  اب 

: مینک یم  هراشا  یخیرات  تایانج  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .دنرادب  یفخم  ار  نآ  هدومن و  فیرحت 

رد دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  دـش  تخـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  ضرم  هک  یماگنه  دـنک : یم  لقن  هشیاع  زا  دعـس  نبا   - 1
یم يوار  .دـناشک  یم  نیمز  رب  ار  دوـخ  ياـپ  ود  رگید ، یـصخش  بلطملادـبع و  نب  ساـبع  نیب  ینعی  دوـب ؛ درم  ود  نیب  هـک  یلاـح 

هک یـصخش  هک  یناد  یم  ایآ  تفگ : سابع  نبا  .دیوگ  یم  نینچ  هشیاع  هک  مدرک  لقن  سابع  نب  هَّللادـبع  يارب  ار  ربخ  نیا  دـیوگ :
تـسود هشیاع  تفگ : هاـگ  نآ  .تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  وا  دومرف : ساـبع  نبا  .ریخ  مدرک : ضرع  تسیک ؟ دربن  ار  نآ  ماـن  هشیاـع 

(1) «. دنک دای  ریخ  هب  یلع  زا  هک  تشادن 

فذح ار  نآ  هدرواین و  دنک » دای  ریخ  هب  ار  یلع  تشادن  تسود  هشیاع  : » هک ار  نآ  لیذ  یلو  هدرک ، لقن  ار  نومـضم  نیمه  يراخب 
هدرک
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یم رامـش  هب  يراخب  تافیرحت  زا  دوخ  نیا  و  تسا ، هدرک  لقن  حیحـص  دنـس  اب  لیذ و  نیا  اب  ار  ثیدـح  دعـس  نبا  هک  نآ  اب  تسا ،
(1) .دیآ

رد محازم  نب  رـصن  هک  همان  نآ  رد  تشون ، هیواعم  هب  رکبوبا  نب  دّـمحم  هک  تسا  هدـش  يا  همان  هبتاـکم و  هب  هراـشا  خـیرات  رد   - 2
هراشا ترـضح  لیاضف  زا  يرایـسب  هب  دنا ، هدرک  لقن  لیـصفت  هب  ار  نآ  بهذلا » جورم   » باتک رد  يدوعـسم  و  نیفـص » هعقو   » باتک
لّمحت مدرم  مومع  دنیوگ : یم  دوخ  لمع  هیجوت  رد  نانآ  دنا ، هدرکن  لقن  ار  نآ  ریثا  نبا  يربط و  فسالا -  عم  یلو -  تسا ، هدرک 

نیا هب  یلو  هدرک ، هراشا  دوخ  خیرات  رد  رکبوبا  نب  دّمحم  همان  لصا  هب  ریثک  نبا  خّروم ، ود  نیا  زا  دعب  .دـنرادن  ار  لئاسم  هنوگ  نیا 
(2) .تسا يدنت  تظلغ و  نآ  رد  هک  دنک  یم  افتکا  هلمج 

هدمآ نینچ  هبطخ  نمـض  رد  دنا ، هدرک  لقن  اروشاع  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هبطخ  دوخ  خیرات  رد  ریثا  نبا  يربط و   - 3
تنب نبا  تسلأ  یتمرح ؟ كاهتناو  یلتق  مکل  زوجی  له  اهوبتاع  مکسفنأ و  یلا  اوعجرا  مث  انأ ؟ نم  اورظناف  ینوبـسناف  دعب  اّما  : » تسا
دینیبب دییوگب ، ارم  بسن  دعب ، اّما  « ؛»...؟ ّهبر دنع  نم  ءاج  امب  هلوسرل  قّدصملا  هَّللاب و  نینمؤملا  لّوا  و  هّمع ، نباو  هیـصو  نبا  مکیبن و 

زیاج نم  تمرح  کته  نتـشک و  امـش  يارب  ایآ  هک  دـینک  باتع  ار  دوخ  ياه  سفن  دـیدرگ و  زاب  دوخ  هب  هاگ  نآ  متـسیک ، نم  هک 
دنزرف وا و  یصو  دنزرف  امش و  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ  تسا ؟
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.»...؟ دشاب یم  هدروآ  شراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  اب  وا  لوسر  هدننک  قیدصت  ادخ و  هب  نمؤم  لوا  و  متسین ؟ وا  يومع  رسپ 

يربط خیرات  وا  ردصم  هک  نآ  اب  هدرک ، فذح  ربخ  زا  ار  هیـصو » نبا  و   » هملک دـنک ، یم  لقن  ار  ربخ  نیا  هک  یماگنه  ریثک  نبا  یلو 
.تسا هدرک  لقن  هک  تسا 

ملق هک  یناد  یمن  اـیآ  دومرف : رمع  هب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  یتـیاور  دوـخ  حیحـص  رد  يراـخب   - 4
(1) .»؟ دوش رادیب  ات  باوخ  زا  و  دسرب ، كاردا  هب  ات  كدوک  زا  دیآ ، شوه  هب  ات  نونجم  زا  هدش : هتشادرب  رفن  دنچ  زا  فیلکت 

تسادق ظفح  تهج  هب  يراخب  هک  هتـشاد  يردص  ثیدح  میرب  یم  یپ  مینک  یم  هعجارم  رگید  یثیدح  رداصم  هب  هک  یماگنه  یلو 
.تسا هدرک  فذح  ار  نآ  باّطخ  نب  رمع 

هداد و انز  هک  داتفا  يا  هلیبق  زا  يا  هناوید  رب  شرذـگ  بلاط  یبا  نب  یلع  دـنا : هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  ناـّبح  نبا  یئاـسن و  دوادوبا ،
ملق دومرف : ادـخ  لوسر  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف : رمع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، هدومن  رداـص  ار  شندرک  راسگنـس  هب  روتـسد  رمع 

؟(2) ...تسا هدش  هتشادرب  هتسد  هس  زا  فیلکت 

.تسا هدومن  فذح  ار  نآ  ردص  هدرک و  انعم  هب  لقن  ار  ثیدح  هنوگچ  يراخب  هک  دوش  یم  هدافتسا  اج  نیا  زا 

َکَتَریشَع ْرِْذنَأ  َو  هفیرش « : هیآ  لیذ  رد  نیرسفم  نیخّروم و   - 5
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.هنونجملا نونجملا و  مجریال  باب  دودحلا ، باتک  يراخب ، حیحص  . 99 - 1
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لهچ و هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هفیرـش ، هیآ  لوزن  زا  دعب  هک  دنا  هدرک  لقن  نک »! راذنا  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  و   » (1) ؛» َنیبَْرقَْألا
ار مالسلا  هیلع  یلع  .دنک  توعد  دوخ  تلاسر  هب  یتفایـض  رد  ار  نانآ  ات  دومن  مزع  و  درک ، توعد  ار  مشاه  ینب  ناگرزب  زا  رفن  جنپ 

نانخس نیب  رد  ...درک  تبحص  هب  عورش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ماعط ، نتفای  نایاپ  زا  دعب  دزاس و  هدامآ  ماعط  ریش و  ات  داد  روتسد 
يارب ما  هدروآ  ناتیارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  هک  مرادن  غارـس  یناوج  برع  نایم  رد  نم  انامه  بلطملادبع ! نادنزرف  يا  دومرف ...« : دوخ 

، میامن توعد  نآ  هب  ار  امـش  ات  هدومن  رما  ارم  ّلجوّزع  دنوادخ  و  ما ، هدروآ  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  امـش  يارب  نم  دـشاب ، هدروآ  امش 
؟ دشاب امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  هک  نیا  ات  دوش  یم  نم  راک  کمک  هدروآ و  نامیا  نم  هب  امش  زا  کی  مادک 

وت ریزو  ادـخ  یبن  يا  نم  مدرک : ضرع  اـه  نآ  ناـیم  رد  نم  یلو  دـنتخادنا ، ریز  هب  ار  اهرـس  یگمه  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
رد نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  مالـسلا -  هیلع  یلع  نیا -  اـنامه  دومرف : سپـس  تفرگ و  نم  ندرگ  رب  تسد  هاـگ  نآ  .دـش  مهاوخ 

(2) «. دینک تعاطا  ار  وا  هداد و  ارف  شوگ  وا  تاروتسد  هب  تسا ، امش  نایم 

هک یماگنه  و  تسا ، هدرک  لقن  دوخ  ریسفت  رد  هدش  فیرحت  تروص  هب  لیصفت  یمک  اب  ار  هیضق  نیمه  يربط  فسالا -  عم  یلو - 
مکیأف دـنک ...« : یم  لقن  هنوگ  نیا  وا  .تسا  هدروآ  لامها  لامجا و  تروص  هب  ار  نآ  دـسر  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تلیـضف  هب 

رمالا اذه  یلع  ینرزاؤی 
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نینچ و نم و  ردارب  هک  نیا  ات  دش  دهاوخ  رما  نیا  رب  نم  راک  کمک  امش  زا  نیمادک   »... (1) ؛» ...اذک اذک و  یخأ و  نوکی  نأ  یلع 
«. ...دشاب نانچ 

ایآ دـنک ؟ یم  لابند  ار  یفدـه  هچ  دوخ  لمع  نیا  اب  وا  تسا ، هتفرگ  ماجنا  رادرب  هخـسن  ای  هدنـسیون و  زا  هک  تسا  یتیانج  لمع  نیا 
لابند ار  يرگید  فده  ای  دندرگ ؟ وا  وریپ  هدرب و  نینمؤملاریما  لیاضف  هب  یپ  ادابم  ات  هدرک  هلیح  هعدخ و  تنـس  لها  رب  دهاوخ  یم 

.تسا هدرک  یم 

(2) .تسا هدرک  رکذ  لامجا  اب  ار  نینمؤملاریما  تلیضف  هدرک و  لابند  دوخ  ریسفت  خیرات و  باتک  رد  ریثک  نبا  ار  راک  نیمه 

یلو هدرک  لقن  همامت  هب  ار  هصق  لّوا ، پاچ  رد  دّـمحم » تایح   » دوخ باتک  رد  هک  تسا  رـصم  فراعم  ریزو  لکیه  رتکد  زا  بجعت 
(3) .دربن یپ  نآ  هب  یسک  ات  تسا ، هدرک  نایب  لامجا  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  دعب  ياه  پاچ  رد 

زا تسا ؛ هدومن  نایب  ار  تمایق  مئالع  نآ  رد  هدرک و  دقعنم  ار  یباب  رهاوجلا » تیقاویلا و   » باتک رد  ینارعـش  باهولادـبع  خیـش   - 6
تصش دصیس و  باب  رد  نیدلا  ییحم  خیش  زا  یتارابع  هاگ  نآ  تسا ، هدرک  هراشا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  جورخ  هب  هلمج  نآ 

زا نیمز  ات  دنک  یمن  جورخ  وا  یلو  تسا  یمتح  يدهم  جورخ  هک  دینادب  و  : » تسا نینچ  نیا  هک  دنک  یم  لقن  تاحوتف  زا  شـش  و 
دنوادخ دنام ، یقاب  زور  کی  اهنت  ایند  زا  رگا  .دیامن و  یم  لدع  طسق و  زا  رپ  هاگ  نآ  دوش ، رپ  روج  ملظ و 

ص:58

ص 75. ج 19 ، يربط ، ریسفت  . 103 - 1
ص 38. ج 2 ، ریثک ، نبا  خیرات  ص 231 ؛ ج 5 ، ریثک ، نبا  ریسفت  . 104 - 2

.مهدزیس پاچ  ص 142 ، هلآو ، هیلع  هللا  یلصدّمحم  هایح  . 105 - 3
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، تسا همطاف  نادـنزرف  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترتع  زا  وا  .دوش و  نیمز  یلاو  هفیلخ  نآ  اـت  دـنادرگ  یم  ینـالوط  ار  نآ 
یـسوم ماما  دنزرف  اضرلا ، یلع  ماما  دنزرف  یقنلا ، یلع  ماما  دنزرف  يرکـسع  نسح  شردـپ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  شّدـج 

نب یلع  ماما  دنزرف  نیـسح ، ماما  دنزرف  یلع ، نیدباعلا  نیز  ماما  دـنزرف  رقاب ، دّـمحم  ماما  دـنزرف  قداص ، رفعج  ماما  دـنزرف  مظاکلا ،
هللا یلصادخ  لوسر  هیبش  وا  .دننک  یم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  رد  وا  اب  ناناملسم  .تسا  ادخ  لوسر  مان  مه  وا  مسا  .تسا  بلاط  یبا 

(1) «. ...تسا قالخا  رد  هلآو  هیلع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یماسا  زا  يرثا  زگره  مییامن  یم  هدهاشم  ار  هیکم » تاحوتف   » دیدج پاچ  هک  یماگنه  فسالا -  عم  یلو - 
هعیـش بهذـم  رب  يدـییأت  ار  یماسا  نیا  دوجو  هک  اجنآ  زا  تنـس  لها  ياملع  داشرا  اب  باتک  هدـننک  پاچ  اـیوگ  مینیب ، یمن  نآ  رد 
پاچ نآ  نودب  هدرک و  فذـح  هیکم  تاحوتف  باتک  زا  ار  یماسا  نیا  تسا ، هتـسناد  یم  دوخ  بهذـم  رب  ضارتعا  ببـس  هتـسناد و 

(2) .تسا هدرک 

: دیوگ یم  هنیدملاب » نآرقلا  نم  لزن  ام   » ناونع اب  یلـصف  رد  فورعم  خیرات  بحاص  یبوقعی  هب  فورعم  بوقعی ، یبا  نب  دمحا   - 7
یتَمِْعن ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلَأ  هیآ « : دش ، لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  يا  هیآ  نیرخآ  هک  هدش  هتفگ  »

نییآ ناونع  هب  ار  مالـسا  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما   » (3) ؛» ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو 
، حیحص تیاور  .تسا  .متفریذپ » امش 

ص:59

.يرجه لاس 1378  عبط  ص 143 ، ج 2 ، تیقاویلا ، رهاوجلا و  . 106 - 1
ص 327. ج 3 ، هیکملا ، تاحوتفلا  . 107 - 2

هیآ 3. هدئام ، هروس  . 108 - 3
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(1) .تسا مخ  ریدغ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  رب  ّصن  زور  رد  هیآ  لوزن  .دنک  یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  زین  حیرص  تباث و 

لوزن و  حیرـص ، تباث و  حیحـص ، تیاور  تسا ، انعم  نیمه  قباطم  : » تسا هدـمآ  نینچ  لامکا  هیآ  لقن  زا  دـعب  رگید  ییاج  رد  یلو 
(2) «. تسا هدوب  محرت  زا  دعب  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریمارب  رفن  زور  رد  هیآ 

هولج موهفمان  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تلیـضف  ات  هدرک  فیرحت  ار  یبوقعی  تراـبع  زا  هملک  ود  هنوگچ  هک  مینک  یم  هدـهاشم 
.دنک یم  دیدهت  ار  یمالسا  یگنهرف  ثاریم  هک  تسا  یگرزب  رطخ  نیا  .دهد و 

نم ترتع  زا  يدهم  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دووادوبا  ننس  ملـسم و  حیحـص  زا  يدنه  یقتم   - 8
(3) «. تسا همطاف  نادنزرف  زا  و 

یم لقن  نارگید  یقهیب و  هجام و  نبا  یئاسن و  دووادوبا و  ملـسم و  زا  ار  ثیدح  نیمه  هقرحملا » قعاوصلا   » رد زین  یمتیه  رجح  نبا 
(4) .دنک

.درادن دوجو  ملسم  حیحص  رد  فسالا -  عم  یلو - 

: دومرف ترـضح  هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  هشیاـع ، زا  وا  هک  دـنک  یم  لـقن  یملید  زا  یمتیه  رجح  نبا   - 9
(5) «. تسا تدابع  یلع  دای  .تسا  هزمح  نم  ياهومع  نیرتهب  و  یلع ، نم  ناردارب  نیرتهب  »

قیقحت اب  رابخالا » سودرف   » یملید باتک  هب  هعجارم  اب  یلو 

ص:60

.يرجه لاس 1383  هیردیحلا ، هبتکملا  پاچ  ص 35 ، ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 109 - 1
.رداصلاراد پاچ  ص 43 ، ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 110 - 2

مقر 38662. ص 264 ، ج 14 ، لامعلازنک ، . 111 - 3
ص 163. هقرحملا ، قعاوصلا  . 112 - 4

ص 74. هقرحملا ، قعاوصلا  . 113 - 5
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.مینیب یمن  يرثا  هدابع » یلع  رکذ   » هلمج ینعی  ثیدح ، لیذ  زا  لاس 1385  رد  فیطللادبع  باهولادبع 

تسد زا  مه  باتک  نیا  هک  درب  میهاوخ  یپ  يرجه  لاس 1312  پاچ  لاس 1385 و  پاچ  هقرحملا » قعاوصلا   » باتک هلباقم  اب   - 10
: درک هراشا  يروما  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدنامن  نوصم  فیرحت 

.تسا هدش  فذح  هدابع » یلع  رکذ   » ثیدح باتک  هحفص 74  رد  فلا )

تبقنم و هدجه  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  : » تسا نینچ  نآ  نومضم  هک  هدرک  لقن  ار  یتیاور  یناربط  زا  میدق  پاچ  هحفص 76  رد  ب )
.درادن دوجو  نآ  دیدج  پاچ  رد  فسالا -  عم  یلو -  تسین ،» تما  زا  کی  چیه  يارب  هک  تسا  تلیضف 

لوسر يا  میدرک : ضرع  تسا ...« : هدرک  لقن  يروباـشین  مکاـح  زا  نومـضم  نیا  هب  ار  یتیاور  نآ  میدـق  پاـچ  هحفص 87  رد  ج )
«. دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  : » دیتسرف دورد  نینچ  نیا  دومرف : ترضح  میتسرف ؟ دورد  تتیب  لها  رب  هنوگچ  ادخ !

.درادن دوجو  نآ  زا  دعب  پاچ  رد  یلو 

رد یلو  .تسا  میقتـسم  یلع  هار  میقتـسم ،» یلع  طارـص  : » تسا هدرک  لقن  نومـضم  نیا  هب  یثیدح  میدق  پاچ  زا  هحفص 20  رد  د )
.تسا هدش  فذح  یلع »  » هملک دعب  پاچ 

: دورس ار  رعش  تیب  ود  نیا  باوج  رد  وا  ییوگ ؟ یمن  حدم  ار  یلع  ارچ  دنتفگ : رعاش  یّبنتم  بیطلاوبا  هب   - 11

ص:61
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ًادمعت یصولل  یحدم  تکرت  و 

ًالماک ًالیطتسم  ًارون  ناک  ذا 

هسفنب ماق  یشلا ء  لاطتسا  اذا  و 

ًالطاب بهذت  سمشلا  ءوض  تافصو 

یلع روـن  هک  تسا  نیا  رد  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع  یـصو -  حدـم  نم  كرت  تلع  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراـشا  رعـش  تیب  ود  نیا  رد 
زا یخرب  رد  فسالا -  عم  یلو -  .منک  نازورف  ار  نآ  نم  هک  درادن  نیا  هب  جایتحا  دراد و  ماوق  دوخ  هب  هک  تسا  لماک  دنلب و  نانچ 

.تسین يربخ  نآ  زا  هدش و  فذح  ناوید  نیا  ياه  هخسن 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  لاح  هک  تسا ، هدش  نآ  زا  نوگانوگ  ياه  پاچ  راب  نیدـنچ  دعـس  نبا  زا  يربکلا » تاقبطلا   » باتک  - 12
رصاعم فورعم  سانـش  باتک  هک  یلاح  رد  .تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  دودحم  يا  هحفـص  دنچ  باتک  نیا  رد  مالـسلا  امهیلع 

ربارب نیدنچ  ماما  ود  نیا  لاح  حرـش  همجرت و  هک  دندرک  ادیپ  هیکرت  رد  ار  باتک  نیا  زا  یطخ  يا  هخـسن  ییابطابط  زیزعلادبع  دـیس 
.تسا هدیسر  پاچ  هب  لقتسم  روط  هب  شخب  نیا  هناتخبشوخ  و  تسا ، دوجوم 

زا یـسوموبا  ثیدـح  لـقن  هـب  ملـسم  تادّرفتم  زا  : » دـیوگ یم  نیحیحـصلا » یلع  كردتــسملا   » باـتک رد  يروباـشین  مکاـح   - 13
، هدمآ یثیدح  رداصم  زا  يرایسب  رد  هک  ثیدح  همتت  و  دنرفن .» راهچ  ملاع  نانز  نیرتهب  : » دومرف هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هجیدخ لیاضف  باب  نوچمه  فلتخم  باوبا  رد  ناوارف  يوجتسج  اب  یلو  مالسلا ،» اهیلع  همطاف  هیـسآ ، هجیدخ ، میرم ، : » تسا نینچ 
.دشن تفای  رگید  باوبا  رد  ای  مالسلا و  اهیلع  همطاف  باب  ای  مالسلا  اهیلع 

« قدصلا لئالد   » باتک رد  رّفظم  نسح  دّمحم  خیش  موحرم 

ص:62
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نایم رد  هشیاع  مسا  اریز  دنیامن ؛ ظفح  ار  هشیاع  يوربآ  هک  نیا  ات  دـندومن ، فیرحت  ار  ثیدـح  نیا  باتک  خاّسن  ایوگ  : » دـیوگ یم 
(1) «. تسا هدشن  رکذ  رفن  راهچ  نیا 

لها رب  ناـما  ناگراتـس  : » دوـمرف هک  دـنا  هدرک  لـقن  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  رداـصم  زا  يرایـسب  ار  ناـما  ثیدـح   - 14
«. دش دنهاوخ  دوبان  زین  نیمز  لها  دنورب ، نیمز  يور  زا  نم  تیب  لها  هاگره  دنا و  نیمز  لها  يارب  ناما  نم  تیب  لها  و  دننامسآ ،

.درادن دوجو  دمحا  دنسم  رد  نآلا  فسالا -  عم  یلو -  تسا ، دمحا » دنسم   » هدش لقن  نآ  زا  ثیدح  نیا  هک  يرداصم  هلمج  زا 

یطویس لوصالا ،» عماج   » رد ریثا  نبا  .تسا  هدش  دراو  تنس  لها  رداصم  زا  يرایـسب  رد  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح  - 15
لـضف زین  و  دننک ، یم  لقن  حیحـصلا » عماجلا   » رد يذمرت  زا  ار  ثیدح  نیا  هقرحملا ،» قعاوصلا   » رد رجح  نبا  ءافلخلا ،» خـیرات   » رد
عماجلا  » رد نآلا  ثیدح  نیا  یلو  تسا ، هدرک  حیحصت  ار  نآ  هدرک و  يذمرت  حیحص  رد  ثیدح  نیا  دوجو  هب  فارتعا  ناهبزور  نب 

.درادن دوجو  يذمرت  حیحصلا »

شدنس هب  عادولا » هجح  لبق  نمیلا  یلا  دیلولا  نب  دلاخ  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ثعب   » باب دوخ ، حیحـص  رد  يراخب   - 16
رد نم  و  دریگب ، وا  زا  ار  میانغ  سمخ  ات  داتسرف  دلاخ  يوس  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنک : یم  لقن  هدیرب  زا 

؟ يدرک هدهاشم  ار  وا  راک  نیا  ایآ  متفگ : دلاخ  هب  .درک  لسغ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  مدید  .متشاد  یم  نمشد  ار  یلع  ماگنه  نآ 

ص:63

ص 367. ج 2 ، قدصلا ، لئالد  . 114 - 1
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نمـشد ار  یلع  ایآ  هدـیرب ! يا  دومرف : ترـضح  .متـشاد  هضرع  وا  رب  ار  نایرج  مدیـسر  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ 
(1) .تسا رادقم  نیا  زا  رتشیب  سمخ  زا  وا  مهس  اریز  رادم ؛ نمشد  ار  وا  دومرف : ترضح  .يرآ  متفگ : يراد ؟

لوسر نخس  لصا  .تسا و  هدرک  لقن  فیرحت  اب  صقان و  ار  هدیرب  تیاور  يراخب  هک  میرب  یم  یپ  ییاور  رگید  رداصم  رد  لّمأت  اب 
.تسا هدومن  فذح  ار  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هب  هراشا  نامه  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

نآ زا  یکی  رب  داتسرف : نمی  يوس  هب  ار  رکشل  ود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنک : یم  لقن  هدیرب  زا  شدنـس  هب  لبنح  نب  دمحا 
هیلع یلع  دیدرک ، دروخرب  مه  اب  هاگ  ره  دومرف : دومن و  هدنامرف  ار  دیلو  نب  دـلاخ  يرگید  رب  هدومن و  ریما  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  اه 

زا دیز  ینب  اب  ام  .دشاب  دوخ  رکـشل  هدنامرف  رفن  ود  امـش  زا  مادکره  دروخرب ، مدع  تروص  رد  دوب و  دـهاوخ  امـش  هدـنامرف  مالـسلا 
هیلع یلع  .میدرب  تراسا  هب  ار  اه  نآ  هیرذ  لاتق  زا  دعب  دندش و  زوریپ  ناکرـشم  رب  ناناملـسم  .میدومن  لاتق  هدش و  ریگرد  نمی  لها 

نم هب  ار  نآ  درک و  ارجام  هب  هراشا  نآ  رد  تشون و  يا  همان  دلاخ  دیوگ : یم  هدیرب  .درک  باختنا  دوخ  يارب  ار  ارسا  زا  ینز  مالسلا 
ترضح .مداد  ناشیا  هب  ار  همان  هدمآ و  ترضح  تمدخ  نم  .مهد  لیوحت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  هدرب و  هنیدم  هب  ات  داد 

تسا یناکم  اج  نیا  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  .دش  هدهاشم  شتروص  رد  بضغ  دومن ، هدهاشم  هک  ار  همان  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
يداتسرف یسک  اب  ارم  وت  .درب  هانپ  ادخ  هب  دیاب  هک 

ص:64
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اریز هدن ؛ ماجنا  یلع  ّدض  رب  يراک  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .مدرک  نینچ  زین  نم  منک ، تعاطا  ار  وا  هک  يدرک  رما  و 
(1) «. تسا نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  یلو  وا  متسه و  وا  زا  نم  نم و  زا  وا 

هدیرب زا  يراخب  هک  تسا  يا  هیـضق  نامه  لبنح  نب  دـمحا  ثیدـح  نتم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ثیدـح  ود  نیا  رد  لمأت  اب 
هک هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مالک  لصا  هدرک و  فیرحت  ثیدح  رد  هداد  ماجنا  هک  ییانعم  هب  لقن  اب  يراخب  یلو  هدرک ، لقن 

باسح هب  يا  هزات  رما  هتشاد و  هقباس  يراخب  زا  اهراک  هنوگ  نیا  .تسا و  هدرواین  ار  دراد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هب  هراشا 
.دیآ یمن 

مامتان و ینک  یم  هدهاشم  هک  هنوگ  نامه  ار  ثیدح  نیا  يراخب  : » دیوگ یم  يراخب  زا  ثیدح  نیا  لقن  زا  دـعب  یـسلدنا  هیحد  نبا 
(2) «. ...تسا لیبق  نیا  زا  یثیداحا  لقن  رد  وا  تداع  نیا  .تسا و  هدرک  لقن  صقان 

(3) «. ...ثیدح هب  تریصب  ياراد  ...ثّدحم  همالع ، خیش ، دیوگ ...« : یم  یسلدنا  هیحد  نبا  همجرت  رد  یبهذ 

نقتم تسا ، نآ  هب  طوـبرم  هک  یموـلع  ثیدـح و  مـلع  رد  هـک  هدروآ  رامـش  هـب  الـضف  ریهاـشم  اـملع و  ناـیعا  زا  ار  وا  زین  یطوـیس 
(4) .تسا

هب وا  تسا ، هداد  ماجنا  يولهد  هَّللا  یلو  هک  تسا  یفیرحت  هداد ، ماجنا  تیالو »  » ثیدح فیرحت  رد  يراخب  هک  يراک  زا  رت  بیجع 
« ءاـفخلا هحازأ   » باـتک رد  وا  .تسا  هدرک  فذـح  ثیدـح  رخآ  زا  ار  يدـعب »  » هملک هدرب و  راـک  هب  ار  اـنأ »  » ظـفل وه »  » هملک ياـج 

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدح 

ص:65
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«. نمؤم ّلک  یلو  انأ  هنم و  انأ  یّنم و  ًایلع  ّنا  یلع  نم  نودیرت  ام  تسا ...« : هدرک 

ثیداحا هناضرغم  فیعضت   - 7

لیبق نیا  هناضرغم  دروم و  یب  فیعـضت  نانآ ، زا  مدرم  يرود  هجیتن  رد  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  ناـمتک  ياـه  هار  زا  یکی 
باب زا  .دنیامن  یم  فیعـضت  لیلد  تهج و  نودـب  درادـن ، يراگزاس  اه  نآ  دـیاقع  اب  ثیداحا  نیا  هک  اجنآ  زا  اریز  تسا ؛ ثیداحا 

ًاـصوصخ تیب ؛ لها  لیاضف  ثیداحا  فیعـضت  رد  ناـیباهو ، فارتعا  هب  یّتح  هک  یـصخش  درک ، هراـشا  هیمیت  نبا  هب  ناوت  یم  هنومن 
.تسا هدرک  لمع  هناضرغم  مالسلا  هیلع  یلع 

نآ رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  یثیدح  ینعی  تیالو ؛»  » ثیدح حیحصت  زا  دعب  هحیحـصلا » ثیداحالا  هلـسلس   » باتک رد  ینابلا 
مینک یم  هدهاشم  هک  تسا  نیا  عطق  روط  هب  رت  بیجع  روما  زا  : » دیوگ یم  تسا ،» نم  زا  دـعب  ینمؤم  ره  یلو  یلع  ینعی  وا  : » دومرف

ثیدح اب  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک  هنسلا » جاهنم   » رد نآ  بیذکت  ثیدح و  نیا  راکنا  رب  تأرج  هیمیت  نبا  مالسالا  خیش  هنوگچ 
«. ...تسا هدومن  نینچ  نیشیپ 

هعیـش اب  وا  هک  نآ  زج  مدـیدن ، وا  هیحاـن  زا  ثیدـح  نیا  بیذـکت  يارب  یهجو  نم  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا  رب  شـضارتعا  همادا  رد  وا 
(1) «. تسا هدرک  هغلابم  هداد و  جرخ  هب  تعرس  تسا  نانآ  دیؤم  هک  یثیداحا  ّدر  رد  هدوب و  نمشد 

زا ار  ریدغ  ثیدح  لیذ  ردص و  باتک ، نامه  رد  نینچمه  وا 
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ثیدح اب  هطبار  رد  مالک  شرتسگ  طسب و  رد  نم  هزیگنا  : » دیوگ یم  دوخ  ثحب  رخآ  رد  هاگ  نآ  هدومن ، حیحصت  فلتخم  ياه  هار 
« هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم   » ینعی ثیدح ؛ لوا  مسق  هیمیت ، نبا  مالسالا  خیش  مدرک  هظحالم  هک  تسا  نیا  نآ  تّحص  نایب  ریدغ و 

هدرک نامگ  ار  هلذخ » نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا   » ینعی نآ ؛ مود  مسق  و  هدرک ، فیعـضت  ار 
ثیداحا فیعـضت  رد  وا  نداد  جرخ  هب  تعرـس  زا  هتفرگ  تأشن  هک  تسا  وا  تاـغلابم  زا  نم  رظن  هب  لـمع  نیا  یلو  .تسا  غورد  هک 

(1) «. دشاب هدرک  رظن  اه  نآ  رد  هدرک و  عمج  ار  نآ  قرُط  هک  نآ  زا  لبق  تسا ؛

مالسلا مهیلع  تیب  لها  درکلمع  اب  ندوبن  انشآ   - 8

لماکت تفرـشیپ و  رد  اـه  نآ  درکلمع  لـیاضف و  هب  یتفرعم  یب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  هب  ناناملـسم  یهّجوت  یب  لـماوع  زا  یکی 
یم یهّجوت  یب  يرهم و  یب  تیب  لـها  هب  تبـسن  ارچ  دوش  یم  لاؤس  اـه  نآ  زا  هک  یهاـگ  .تسا  نیملـسم  رادـتقا  تّزع و  مالـسا و 

اج نیا  رد  ام  دنا ؟ هدراذگ  راگدای  هب  یفقوم  دوخ  زا  ایآ  دنا ؟ هدرک  هچ  مالـسا  يارب  خیرات  لوط  رد  اه  نآ  رگم  دنیوگ : یم  دینک ؟
: مییامن یم  هراشا  اه  نآ  هدنزرا  تامدخ  هب  راو  تسرهف  هصالخ و  روط  هب 

نسح ماما  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  رصع  دننامه  یعامتجا ، طیارـش  ندش  مهارف  اب  تموکح  مامز  نتفرگ  تسد  هب   - 1
.مالسلا هیلع  یبتجم 

ص:67
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.نیطقی نب  یلع  دننامه  مولظم ، نایعیش  لاح  هب  یگدیسر  يارب  ماّکح  هاگتسد  رد  يذوفن  دارفا  نداتسرف   - 2

.نکمم وحن  ره  هب  روج  ياه  تموکح  فیعضت   - 3

ياه نادجو  ندرک  رادیب  دندمآ و  یم  رامـش  هب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  يّدج  رطخ  هک  يدـساف  ماّکح  ّدـض  رب  هناّحلـسم  مایق   - 4
.داد ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يراک  نامه  هتفخ ؛

نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  مایق  تکرح و  هک  هنوگ  نامه  دنتخادرپ ، یم  هناّحلـسم  ياه  مایق  دییأت  يرای و  هب  یـضتقم  طیارـش  رد   - 5
.دندومن دییأت  ار 

یم یگنهرف  یسایس و  يراکمه  نانآ  اب  یلو  دنتشادن ، لوبق  ار  افلخ  هنابصاغ  تموکح  هچرگ  نیملسم  مالسا و  ظفح  تهج  هب   - 6
هک یمایا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هنوگ  نامه  دورن ، نیب  زا  یمالسا  تدحو  دوشن و  دراو  يا  هبرض  مالـسا  لصا  رب  ات  دندومن ،

.دندومن یم  لابند  ار  یشور  نینچ  دندوب  نیشن  هناخ 

راگدای هب  دوخ  زا  ار  یگنـسنارگ  راثآ  هدز و  فیلأت  هب  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تنـس  مالـسا و  راثآ  ظـفح  يارب   - 7
.تسا هدنام  راگدای  هب  مالسلا  مهیلعاضر  ماما  قداص و  ماما  یلع و  ماما  زا  ییاه  باتک  هک  هنوگ  نامه  دنتشاذگ ،

دیاقع تیبثت  هار  رد  هدمآرب ، نآ  عفر  ددصرد  دندش  یم  هجاوم  یمالسا  هعماج  رد  تاکیکشت  تاهبـش و  موجه  اب  هک  یماگنه   - 8
.دندوب اشوک  نیملسم 

اه نآ  لباقم  رد  تخس  يداحلا ، بتاکم  جیورت  موجه و  ماگنه   - 9

ص:68
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رد هک  هنوگ  نامه  دندومن ؛ یم  دس  یمالسا  عماوج  رد  ار  اه  نآ  ذوفن  هار  هدرتسگ ، تاثحابم  يوق و  ینادرگاش  قیرط  زا  هداتـسیا و 
مکح نب  ماشه  دننامه  یـصاخشا ؛ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  نیب  رد  زین  .مینک و  یم  هدـهاشم  اهءاجوعلا  یبا  نبا  اب  هثحابم 

.دندرک یم  يرادساپ  تیالو  مالسا و  میرح  زا  تخس  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار 

مولع رد  یّنـس  هعیـش و  ماع ، صاخ و  عجرم  أجلم و  مادـک  ره  هک  دـنا  هدرک  تیبرت  ینادرگاش  اه  هنیمز  مامت  رد  هعیـش  ناماما   - 10
.دنا هدوب  فلتخم 

ياه لسن  هب  ار  ینید  فراعم  يوبن و  ّتنـس  اه  نآ  ظفح  باتک و  نیودـت  فیلأت و  اب  هک  دـندومن  تیبرت  ار  ینادرگاـش  زین  و   - 11
.دندومن لقتنم  يدعب 

یم یلام  کمک  دندوب ، رئاج  نامکاح  يّدعت  ملظ و  دروم  هک  ینایعیش  هب  صخألاب  ناناملـسم ، هب  دوخ  ناوت  ناکما و  ّدح  رد   - 12
.درک یم  نینچ  هّرح  هعقاو  زا  دعب  البرک و  هعقاو  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  هنوگ  نامه  دندومن ؛

یم تکرش  يداصتقا  ياه  تیلاعف  رد  میقتسم  ریغ  میقتـسم و  روط  هب  شباحـصا  نایعیـش و  دوخ و  ياه  يدنمزاین  نیمأت  يارب   - 13
.تسا هدیسر  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  زا  خیرات  رد  هک  هنوگ  نامه  دندرک ،

یلوپ و ماظن  گنج و  هنیمز  رد  ماّکح  هب  نداد  تروشم  نیملـسم و  ترـصن  يارب  اعد  قیرط  زا  یمالـسا  گرزب  روشک  ظـفح   - 14
.تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیلاعف  رگید  زا  ...و  هحلسا  شورف 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  فیرعت  رد  یهاتوک   - 9

نانآ ناـّبحم  نایعیـش و  اـم  هک  نیا  دراد ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  مدرم  يرود  رد  ییازـسب  ریثأـت  هک  رگید  مهم  لـماوع  زا  یکی 
یمن هدرکن و  هضرع  ناـیناهج  هکلب  ناناملـسم ، هب  ار  ناـنآ  فراـعم  تـالامک و  لـیاضف و  میناوت ، یم  میراد و  ناوت  رد  هک  نادـنچ 
يور مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ًاعطق  دـنرب  یپ  فراعم  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  یتح  ملاع  یمالـسا و  تما  رگا  هک  میدـقتعم  اـم  .مینک 

دهاوخ نانآ  لامک  یلاعت و  دشر و  يرـشب و  عماوج  لک  تداعـس  ببـس  هک  يرما  دـش ، دـنهاوخ  ناشنایلاوم  نادـیرم و  زا  هدروآ و 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگیاج  هدرک ، هدافتسا  دوخ  ناوت  ّدح  رد  دوجوم  تاناکما  زا  میناوتب  هک  دسر  ارف  يزور  هک  میراودیما  .دوب 

.مییامن یفرعم  دوخ  ناوت  ّدح  رد  ار 

عیشت نایعدم  زا  یخرب  درکلمع   - 10

هک تسا  یناسک  زا  یخرب  تسیاشان  درکلمع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ناهج  مدرم  مومع  یتح  ناناملسم و  يرود  لماوع  زا  یکی 
رگا دـنیوگ : یم  مدرم  .دـنوش  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مدرم  رفنت  ثعاب  هک  دـننک  یم  يراک  هداد و  تبـسن  عیـشت  هب  ار  دوخ 
تیب لها  بتکم  هب  مدرم  قیرط  نیا  زا  اذل  و  میرادـن ، لوبق  ار  نانآ  ام  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـییأت  دروم  دارفا  نیا  درکلمع 

.دنوش یم  نیبدب  مالسلا  مهیلع 

تسد هب  هناهب  هنوگچ  فیخس  ياهراک  زیمآ و  ولغ  ياهاعدا  دوخ و  ياه  يوردنت  اب  یتاساسحا  دارفا  یخرب  هک  مینک  یم  هدهاشم 

ص:70
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نیا .دـننک و  یم  هدافتـسا  ءوس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  عیـشت و  ررـض  هب  دوخ و  عفن  هب  راتفر  هنوگ  نیا  زا  هداد و  ینانمـشد 
هدـکهد تاطابترا و  رـصع  نآلا  .دـننک  یم  هراشا  نآ  هب  دـنا  هدـش  هعیـش  هک  یناسک  ناریا و  زا  جراـخ  نایعیـش  هک  تسا  یعوضوم 

، تسا رظن  تحت  هدش و  یفاکـشوم  اهراتفر  لامعا و  مامت  دراد و  دوجو  هنایار  هراوهام و  اه  هناخ  رتشیب  رد  تسا ، تاطابترا  یناهج 
لقع ساسارب  هک  تساجرباپ  یبتکم  نییآ و  .ددرگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  نهو  بجوم  هک  میهد  ماجنا  يراک  دیابن  اذـل  و 

.دیامن عیاض  ار  بتکم  دناوت  یم  دنک  ادیپ  حیجرت  يرگید  رب  ود  نیا  زا  مادکره  رگا  دشاب و  هدش  انب  ساسحا  و 

هعیـشلا ءآلهج  اناذآ  دق  : » دومرف یخرک  لاله  نب  یلع  نب  دّمحم  همان  باوج  هب  یعیقوت  رد  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا 
نانآ يراد  نید  زا  هشپ  لاب  رپ و  هک  یناـسک  هعیـش و  نادرخ  مک  ناـنادان و   » (1) ؛» هنم حـجرا  هضوعبلا  حانج  هنید  نم  مهؤاقمحو و 

«. دنهد یم  رازآ  ار  ام  تسا ، رت  مکحم  رترب و 

.دندوب دقتعم  وا  تردق  ملع و  رد  دنوادخ  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  تکرش  هب  هک  تسا  نایلاغ  زا  يا  هفئاط  ّدر  رد  عیقوت  نیا 

ص:71
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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 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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