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ریدغ ترورض 

باتک تاصخشم 

 - 1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانشرس :

.یناوضر رغصا  یلع  فلوم  / ریدغ ترورض  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1389 نارکمج ،)  ) نامزلا بحاص  سدقم  دجسم  مق : رشن : تاصخشم 

.ص  71 يرهاظ : تاصخشم 

.ریدغ نامدای  ثحابم  هلسلس  تسورف :

4-183-973-964-978 لایر :  70000 کباش :

( مود پاچ   ) اپاف یسیون : تسرهف  تیعضو 

(. اپیف  ) 1388 لوا : پاچ  تشاددای :

.مود پاچ  تشاددای :

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

تفالخ تابثا  .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  بلاط ع ،) یبا  نب  یلع  عوضوم :

لیاضف .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  بلاط ع ،) یبا  نب  یلع  عوضوم :

مخ ریدغ  عوضوم :

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا : هسانش 

BP223/5/ر6ض41389 هرگنک : يدنب  هدر 

297/452 ییوید : يدنب  هدر 

1720935 یلم : یسانشباتک  هرامش 

ص:1
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رشان همدقم 
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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  لامک  دـنا ، هدومن  تیلاعف  هعومجم  نیا  ندیـسر  رمث  هب  رد  ...و  ناـشالت  شیاـشخب ، یتشآ ، يدیعـس ، دیعـس  ریما 

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

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لؤوسم  ریدم 

ص:2
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ص:6
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راتفگشیپ

دانسا و همه  نیا  اب  دیوگ و  یم  هچ  هدس  هدراهچ  لوط  رد  هعیـش  دمهفب  رـصاعم  ناهج  رـضاح و  لسن  هک  دسر  یم  رظن  هب  يرورض 
مخ ریدغ  هعقاو  رد  لمأت  ربدت و  هب  هعیش  توعد  دنک ؟ یم  يروآدرگ  ار  اه  نآ  یتهج  هچ  يارب  و  تسیچ ؟ تابثا  ددصرد  كرادم 

ثیدح اه  هد  ات  يرجه  موس  لاس  رد  هوعدلا » ءدب   » ثیدح زا  لصتم  سَفَن  نیا  نومضم  دراد ؟ ياج  اجک  یناسنا  لیاسم  سایقم  رد 
هک تسا  يزور  ات  هدـنز  يرمارـس  رب  ای  هتفای ، ضارقنا  تسا  يا  هلأسم  رـس  رب  يریگرد  همه  نیا  ایآ  تسیچ ؟ ریدـغ  هبطخ  ات  رگید ،

توعد دوخ  قوقح  يافیتسا  هب  ار  مدرم  تقیقح  رد  نآ  دافم  رد  ربدت  هب  مدرم  توعد  ریدغ و  هلئـسم  حرط  اب  هعیـش  .تسه  یگدنز 
عون زج  يربهر  دیوگ : یم  هعیش  هک  نیا  دراد ؟ ینعم  هچ  نیا  زا  ریغ  دناد  یم  طرش  يربهر  رد  هعیش  هک  تمـصع »  » هلأسم .دنک  یم 

ریدـغ عوضوم  هرابرد  هک  یـسک  دراد ؟ انعم  هچ  نیا  زج  یحو  زج  تسا  توبن  تانوؤش  همادا  تماما  تسین و  هتفریذـپ  نآ  ییادـخ 
نب یلع  نانمؤمریما  صخش  هن  تسا  مالسا  زا  عافد  وا  دوصقم  تقیقح  رد  دسیون  یم  باتک  ای  دیوگ  یم  نخس  مخ 

ص:7

ریدغ www.Ghaemiyeh.comترورض  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ار هلأسم  نیا  دیاب  اذل  .دشاب  یم  نآ  عیـسو  ورملق  رد  تیناسنا  ناسنا و  زا  عافد  هنیع  هب  مه  مالـسا  زا  عافد  و  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا 
.مییامن نشور  یبوخ  هب 

یناوضر رغصا  یلع 

ص:8
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ریدغ زا  ثحب  راثآ 

هراشا

هک یتافالتخا  اه و  نآ  شور  هریس و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هباحص  مالـسا و  ردص  یخیرات  لئاسم  زا  ثحب  دنیوگ : یم  یخرب 
رظن هب  یلو  .دـش  دـهاوخ  ناناملـسم  نیب  هرجاشم  عازن و  فالتخا و  هنیک و  داجیا  ثعاب  هکلب  تسا  هدـیاف  یب  اهنت  هن  هدوب  ناـنآ  نیب 
راثآ ياراد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نوچمه  موصعم  يدارفا  یناگدنز  هریـس و  زا  ثحب  اریز  دوب ؛ دهاوخن  نینچ  نیا  هک  دسر  یم 

.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  هک  تسا  یتاکرب  و 

ندرک رکفت   - 1

و  ] دنشیدنیب دیاش  نک ، وگزاب  اه ] نآ  يارب   ] ار اه  ناتساد  نیا   » (1) ؛» َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َصَصَْقلا  ِصُْصقاف  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
[.« دنوش رادیب 

نتفرگ تربع   - 2

ناـبحاص يارب  یتربع  سرد  اـه  نآ  تشذگرـس  رد   » (2) ؛» ِباْبلَْألا ِیلوُِّال  ٌهَْربِع  ْمِهِـصَصَق  ِیف  َناک  ْدََـقل  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دوب هشیدنا 

« .مشچ نابحاص  يا  دیریگب  تربع  سپ   » (3) ؛» ِرَْصبَْألا ِیلوُأی  اوُِربَتْعاف  : » دیامرف یم  زین  و 

ص:9

هیآ 176. فارعا ، هروس  . 1 - 1
هیآ 111. فسوی ، هروس  . 2 - 2

هیآ 2. رشح ، هروس  . 3 - 3

ریدغ www.Ghaemiyeh.comترورض  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 17 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2032/AKS BARNAMEH/#content_note_9_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2032/AKS BARNAMEH/#content_note_9_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2032/AKS BARNAMEH/#content_note_9_3
http://www.ghaemiyeh.com


« .تسا مک  ششزغل  دریگب  تربع  دایز  هک  یسک   » (2)(1) ؛» هراثع ّلق  هرابتعا  رثک  نم  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

مهرابخا و یف  ترّکف  مهلامعا و  یف  ترظن  دـقف  یلبق  ناـک  نم  رمع  ترّمع  نکا  مل  نا  ّینا و  ّینب ! ّيا  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  زین  و 
ره مدنزرف !  » (4)(3) ؛» مهرخآ یلا  مهلوا  عم  ترمع  دق  مهروما  نم  ّیلا  یهتنا  امب  ّینأک  لب  مهدحأک  تدع  یتح  مهراثآ  یف  ترس 

هدیشیدنا ناشیاه  تشذگرس  رد  ما و  هتـسیرگن  ناشیاهراک  رد  اّما  ما ، هتـسیزن  دنا  هدوب  نم  زا  شیپ  هک  نانآ  همه  هزادنا  هب  نم  دنچ 
تـسد هب  ناشیاهراک  زا  یهاگآ  اب  هکلب  مدش  نانآ  زا  یکی  نوچمه  ییوگ  هک  ما  هدید  هتفر و  هدنام  ياج  هب  نانآ  زا  هچنآ  رد  ما و 

« .ما هدرک  یگدنز  نانآ  نیرخآ  ات  نیلوا  اب  هک  تسا  نانچ  ییوگ  ما  هدروآ 

انیب هک  نآ  دـش و  انیب  تفرگ  تربع  هک  ره   » (6)(5) ؛» ملع مهف  نم  و  مهف ، رـصبا  نم  و  رـصبا ، ربتعا  نم  : » دومرف هک  هدـش  لقن  زین  و 
« .دیزرو شناد  دیمهف  هک  نآ  دیمهف و  دش 

« .دناشک یم  دشر  يوس  هب  ار  ناسنا  نتفرگ ، تربع   » (7) ؛» دشرلا یلا  دوقی  رابتعالا  : » دومرف زین  و 

بولق تیوقت   - 3

.تساه ییاهنت  دیادش و  ماگنه  بولق  تیوقت  ناگرزب ، هریس  یسررب  راثآ  زا  رگید  یکی 

ام ِلُسُّرلا  ِءآَْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَّن  الُکَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

ص:10

ص 217. ج 5 ، مکحلا ، ررغ  حرش  . 4 - 1

ص 217. ج 5 ، مکحلا ، ررغ  حرش  . 5 - 2
همان 31. هغالبلا ، جهن  . 6 - 3
همان 31. هغالبلا ، جهن  . 7 - 4
تمکح 208. نامه ، . 8 - 5
تمکح 208. نامه ، . 9 - 6

ص 291. ج 1 ، مکحلا ، ررغ  حرش  . 10 - 7
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« .میشخب شمارآ  ار  تبلق  نآ ، هلیسو  هب  ات  میدرک ، وگزاب  وت  يارب  ایبنا  ياه  تشذگرس  زا  کی  ره  زا  ام   » (1) ؛» ...َكَداَُؤف ِِهب  ُّتِبَُثن 

ناگرزب زا  يریگوگلا   - 4

نآ اب  هارمه  نداد و  همانرب  ماگنه  هک  تسا  نآ  یهلا  نایدا  زایتما  .تسا  ناـنآ  زا  نتفرگ  وگلا  ناـگرزب  هریـس  زا  ثحب  راـثآ  زا  یکی 
يدارفا وا  زا  دـعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  نانآ  زا  یکی  هک  دـننک  یم  هضرع  هعماج  هب  لماک  ياه  ناسنا  زا  ییاـهوگلا 

ٌهَوْسُأ ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  ربمایپ  هب  یعقاو  ِنمؤم 
دیما هک  اه  نآ  يارب  دوب ، ییوکین  قشمرس  ادخ  لوسر  یگدنز  رد  امـش  يارب  ًامّلـسم   » (2) ؛» َرِخَْألا َمْوَْیلاَو  َهَّللااوُجْرَی  َناک  نَّمِل  ٌهَنَـسَح 

« .دنراد زیخاتسر  زور  ادخ و  تمحر  هب 

َنیِذَّلاَو َمـیِهاَْربِإ  ِیف  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْـسُأ  ْمَُـکل  َْتناـک  ْدَـق  : » دـیامرف یم  وا  هـب  یعقاو  ناـنمؤم  مالـسلا و  هـیلع  مـیهاربا  ترــضح  هراـبرد  و 
« .تشاد دوجو  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  یگدنز  رد  یبوخ  قشمرس  امش  يارب   » (3) ؛» ...ُهَعَم

رگا و  میهد ، رارق  وگلا  دوخ  یگدنز  رد  دیاب  ار  یسک  هچ  هک  نیا  تساهوگلا و  زا  ثحب  تقیقح  رد  مالسا  ردص  ناگرزب  زا  ثحب 
هب يادتقا  يارب  هابتـشا  یب  حیحـص و  موصعم و  ياهوگلا  نتفای  تهج  هب  تقیقح  رد  میهد  یم  رارق  لیدـعت  حرج و  دروم  ار  هباحص 
یم ارف  شوگ  وا  تاروتـسد  هب  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  عیطم  رتشیب  نانآ  زا  کی  نیمادـک  هک  ّدـح  نیا  رد  ای  و  تسا ، نانآ 

.میهد رارق  دوخ  يوگلا  ار  وا  ات  دنداد 

ص:11

هیآ 120. دوه ، هروس  . 11 - 1
هیآ 21. بازحا ، هروس  . 12 - 2
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ایآ  » (1) ؛» َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يَدـُْهی  نَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  اَّل  نَّمَأ  َعَبَُّتی  نَأ  ُّقَحَأ    ّ ِقَْحلا َیلِإ  يِدـْهَی  نَمَفَأ  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
؟ دننک شتیاده  رگم  دوش  یمن  تیاده  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا ، رت  هتسیاش  يوریپ  يارب  دنک  یم  قح  يوس  هب  تیاده  هک  یسک 

.»!؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  دوش ، یم  هچ  ار  امش 

رکنم زا  یهن   - 5

فورعم و هب  رما  زراب  قادصم  تقیقح  رد  مالـسا  ردص  یخیرات  عیاقو  یـسررب  اه و  نآ  لیدعت  حرج و  هباحـص و  ناگرزب  زا  ثحب 
تسا نیا  تهج  هب  مینک  یم  ثحب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ناهارمه  هباحص و  خیرات  زا  رگا  ام  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، رکنم  زا  یهن 

دیاب هک  هدوب  دـب  درف  نیمادـک  تساه و  نآ  زا  يوریپ  مدرم  همه  هفیظو  هک  دـنا  هدوب  بوخ  اه  نآ  زا  کی  نیمادـک  مینک  تباث  هک 
.مینک يرود  وا  زا  همه 

تدحو يارب  يزاس  هنیمز   - 6

ياتـسار رد  دـناوت  یم  متح  روـط  هب  دـشاب  بصعت  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ضحم و  یملع  رگا  اـه  ثحب  هنوـگ  نیا  هک  میدـقتعم  اـم 
تسا و هداتفا  قافتا  مالسا  ردص  رد  هک  یخیرات  تسا  یلئاسم  تافالتخا  همه  أشنم  اریز  دشاب ؛ یقیقح  یسایس و  ماجـسنا  تدحو و 

.مینک لح  يا  هشیر  روط  هب  ار  یمالسا  تدحو  هلأسم  ات  مییامن  نشور  ار  قح  هدرک و  یبای  هشیر  ار  اه  نآ  هک  تسام  رب  اذل 

اه نآ  يارب  ییوج  هراچ  تالکشم و  یبای  هشیر   - 7

ملاعلا ّنا  دسیون ...« : یم  ینیما  همالع  ریدغلا »  » باتک رب  دوخ  ظیرقت  رد  هیروس  بلح  نادنمشناد  زا  یکی  یلایک  نمحرلادبع  رتکد 

ص:12

هیآ 35. سنوی ، هروس  . 14 - 1
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هدـعب و مالـسالا و  لبق  مکحلا  روطت  ملعی  نا  کش  هّمهی و ال  تاساردـلا ، هذـه  لثم  یلا  هساـم  هجاـح  یف  لازیـال  يذـلا  یمالـسال 
مظعألا و لوسرلا  هافو  دعب  تافالتخالا  أدب  اذامل  ...مهماّیا و  یف  يرج  ام  ءافلخلا و  هفالخلا و  هیـضق  تقفار  یتلا  ثادـحألا  بابـسأ 
ام و  هیلع ؟ مه  ام  یلع  اوحبـصا  یتح  نیملـسملا  یف  لالحنالا  طاطحنالا و  ثعاوب  یه  ام  ملعی  نا  همّهی  و  مهّقح ؟ نع  مشاهونب  دعبأ 

فارصنالا لمعلا و  ثحبلا و  بجی  ما  ًایملع ؟ ًایبدا و  ًایداصتقا و  ًایسایس و  ًاینید و  مهتـضهن  مهتملک و  هدحو  یلا  هّیدؤملا  قرطلا  یه 
یمالسا هعماج   »... (1) ؛» ...بابسألا جارختسا  للعلا و  نم  قّقحتلا  طابنتسالا و  نکمی  یتح  ههازن ؟ دّرجتب و  ءارقتـسالا  يرحتلا و  یلا 

زا دعب  مالـسا و  زا  لبق  تموکح ، هنوگچ  دـنادب  هک  تسا  مهم  وا  يارب  .دراد  اه  ثحب  هنوگ  نیا  هب  یمربم  دـیدش و  جایتحا  هشیمه 
زا دـعب  ارچ  ...تسا  هتـشاد  ریثأت  نامز  نآ  تاـقافتا  اـفلخ و  تفـالخ و  عوضوم  رییغت  رد  هک  یلماوع  و  تسا ، هدرک  ادـیپ  لوحت  نآ 

مهم هعماج  يارب  زین  و  دندش ؟ مورحم  دوخ  قح  زا  مشاه  ینب  هجیتن  رد  دش و  عورش  فالتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تافو 
هب ندیـسر  ياه  هار  و  دـنا ؟ هدـش  راتفرگ  دوجوم  عضو  نیا  هب  هک  هدوب  هچ  نانامـسم  رد  لالحنا  طاطحنا و  لماوع  هک  دـنادب  تسا 
راک شـشوک و  ات  تسا  بجاو  هک  نیا  ای  تسیچ ؟ ناـنآ  یملع  یبدا و  يداـصتقا ، یـسایس ، ینید ، تضهن  اـه و  نآ  هملک  تدـحو 

«. ...دوش لصاح  اه  هزیگنا  لماوع و  هب  یسرتسد  طابنتسا و  هک  نیا  ات  ددرگ  بصعت  نودب  یملع  شواک  وجتسج و  دوش و 

ناگرزب تشادوکن  اب  نید  يایحا   - 8

ناماما ریاس  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  مان  هب  هک  یتاسلج  رد  مدرم  هچرگ 

ص:13

ص 339و340. رفص ، ج  ریدغلا ، . 15 - 1
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زا معا  ینید  لیاسم  یمالسا و  فراعم  هب  نداد  ارف  شوگ  اب  نمـض  رد  یلو  دننک ، یم  تکرـش  تارـضح  نآ  قشع  هب  دوش  یم  اپرب 
زا یلـصا  فدـه  هک  يروما  نامه  دـننک ، یم  ادـیپ  تفرعم  هدـش و  هاگآ  روما  هنوگ  نیا  هب  تبـسن  تایقالخا ، ماکحا و  تاداقتعا و 

.تسا هدوب  ناراوگرزب  نآ  بئاصم  نتفریذپ  تامحز و 

ایلوا اب  تما  یفطاع  طابترا   - 9

، تسا مدرم  دوجو  رد  هفطاع  کیرحت  هار  مدرم ، یعامتجا  یـسایس و  یتدـیقع و  لیاسم  هیجوت  رد  مهم  یـساسا و  ياه  هار  زا  یکی 
.مشاب لفاغ  یلقع  ینابم  اب  لئاسم  نیا  ندرک  مکحم  زا  دیابن  هچرگ 

هب ریثأت  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم  مالـسا و  ردص  عیاقو  هب  مدرم  نداد  رکذت 
.دشاب هعماج  مومع  هب  یقالخا  میلاعت  نید و  قیرزت  رد  ییازس 

مولظم زا  عافد   - 10

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  یتیـصو  نیا  تسا و  مولظم  زا  عافد  نایب ، ملق و  باحـصا  ًاصوصخ  نیملـسم  مومع  فیاظو  زا  یکی 
(1) ؛» ًارـصان مولظملل  ًامـصخ و  ملاظلل  انوک  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تسا ، هدومن  شدـنزرف  ود  هب  شقرف  رب  ندروخ  تبرـض  زا  دـعب 

« .دیشاب مولظم  هانپ  تشپ و  ملاظ و  نمشد  »

دشاب هدش  ملظ  وا  هب  دح  نیا  ات  هک  میرادن  غارس  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نوچمه  یـسک  مالـسا  خیرات  لوط  رد  هک  اجنآ  زا 
هب مدرم  ندیـسر  رد  دناوت  یم  راک  نیا  و  میهد ، خـساپ  اه  نآ  هب  دروم  ره  رد  هدرک و  یـسررب  ار  اه  ملظ  نیا  عاونا  هک  دراد  اج  اذـل 

.دشاب راذگریثأت  تقیقح  ّقح و 

ص:14

ص 113. ج 4 ، يربط ، خیرات  . 16 - 1
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تفالخ رما  هدرکن و  نیعم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یسک  دوخ  زا  دعب  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دندقتعم  تنـس  لها  زا  یهورگ 
هعیـش یلو  تسا ، هدرک  نیعم  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  رکبوبا  ربمایپ ، دنیوگ : یم  رگید  یهورگ  .تسا  هدومن  راذـگاو  مدرم  هب  ار 

عوضوم نیا  ثحب  نیا  رد  ام  .تسا  هدرک  یفرعم  ار  دوخ  زا  دعب  نیـشناج  هفیلخ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  دـقتعم  هیماما 
: دناسر میهاوخ  تابثا  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  نیشناج  نییعت  ترورض  هدرک و  یسررب  ار 

ص:15
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تّما هدنیآ  زا  یهاگآ  ربمایپ و 

تّما هدنیآ  زا  یهاگآ  ربمایپ و 

زا دـعب  هک  یثداوح  فـالتخا و  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـیآ  هک  تسا  نیا  درک  حرطم  ار  نآ  ناوت  یم  هک  یلاؤس  نیلوا 
؟ ریخ ای  تسا  هتشاد  عالطا  دمآ  دیدپ  تفالخ  دروم  رد  شتافو 

هدنیآ زا  یهاگآ  نآرق و 

دوخ هب  صوصخم  ار  بیغ  ملع  یناوارف  تایآ  رد  دنوادخ  هچ  رگا  مییوگب : دـیاب  یجراخ  تاعوضوم  رد  یّتح  بیغ ، ملع  دروم  رد 
و .تسین » هاگآ  اهنآ  رب  ادخ  زج  یـسک  تسادخ ، دزن  بیغ  نئازخ  دیلک  و   » (1) ؛» َوُه َّالِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو  دـناد « : یم 
ُْلق ال دیامرف « : یم  و  .تسا » ادخ  صتخم  نیمز  اه و  نامـسآ  بیغ  ملع  و   » (2) ؛» ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُْبیَغ    ِ ِهَّلل َو  دـیامرف « : یم  زین 
زج هب  دنتـسه  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  نانآ  زا  سک  چیه  ربمایپ ] يا   ] وگب  » (3) ؛» ُهَّللا َّالِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی 

« .دنرادن یهاگآ  بیغ  زا  ادخ 

َّالِإ اًدَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  دیامرف « : یم  هک  اج  نآ  تسا ، بیغ  رـصح  ِتایآ  مامت  صّـصخم  هک  تسه  هیآ  کی  یلو 
« .ار دوخ  هدیزگرب  نالوسر  رگم  دزاس ، یمن  علّطم  شبیغ  رب  ار  يدحا  سپ  تسا ، بیغ  زا  هاگآ  وا   » (4) ؛» ٍلوُسَر ْنِم  یضَتْرا  ِنَم 

ص:16

هیآ 59. ماعنا ، هروس  . 17 - 1
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ره هب  یلو  تسا ، دنوادخ  صوصخم  اهنت  شعاونا  مامت  هب  بیغ  ملع  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  نیشیپ  تایآ  هیآ و  نیا  نیب  عمج  اب 
تفالخ و هلأسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  دـعب  هک  اجنآ  زا  دـنک و  یم  تیاـنع  دـشاب ، هدرک  هدارا  دـنوادخ  هک  یـسک 

هتشاد یهاگآ  هدنیآ  بیغ و  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  زا  دش ، فالتخا  ترـضح  ینیـشناج 
.تسا هدوب  علطم  دمآ  دیدپ  ینیشناج  تفالخ و  دروم  رد  شتافو  زا  دعب  هک  يا  هنتف  زا  اذل  تسا و 

هدنیآ زا  یهاگآ  تایاور و 

هلئـسم رد  هک  یعازن  هنتف و  هب  تبـسن  ًـالماک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  میرب  یم  یپ  حیرـص  روـط  هب  زین  تاـیاور  هـب  هـعجارم  اـب 
: مینک یم  هراشا  تایاور  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا  هتشاد  یهاگآ  دمآ ، دیدپ  وا  ینیشناج  تفالخ و 

یف نوعبـس  ناـتنث و  هنجلا و  یف  هدـحاو  هقرف ، نیعبـس  ثـالث و  یلع  یتـّمأ  ّنقرتـفتل  : » دوـمرف هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ   - 1
« .دنا شتآ  رد  نانآ  زا  هقرف  ود  داتفه و  تشهب و  رد  هقرف  کی  دنوش ، یم  میسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  نم  تّما   » (1) ؛» رانلا

نب يدُـص  صاقو ، یبا  نب  دعـس  کلام ، نب  سنا  مالـسلا ، هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـننام : هباحـص  زا  يداـیز  هدـع  ار  ثیدـح  نیا 
رمیوع یعجـشا ، کلام  نب  فوع  ینزم ، فوع  نب  ورمع  صاع ، نبا  ورمع  نب  هَّللادبع  رمع ، نب  هَّللادبع  سابع ، نب  هَّللادبع  نالجع ،

.دنا هدرک  لقن  نایفس  یبا  نب  هیواعم  کلام و  نب 

نآ رتاوت  هب  ای  هتسناد  حیحص  ار  نآ  زین  تنس  لها  ياملع  زا  يا  هدع 

ص:17

ح 2778. ص 134 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  ح 3992 ؛ ص 1322 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  . 21 - 1
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صیخلت رد  یبهذ   (2)، نیحیحصلا یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح   (1)، ریدقلا ضیف  رد  يوانم  دننامه : دـنا ؛ هدرک  حیرـصت 
(5) .هحیحصلا ثیداحالا  هلسلس  رد  ینابلا  نیدلا  رصان  (4) و  هیهبلا راونالا  عماول  رد  ینیرافس   (3)، ماصتعالا رد  یبطاش  كردتسملا ،

.دنکب تلالد  هغلابم  رب  ات  يزاجم  ای  تفرگ و  یقیقح  ای  ناوت  یم  ار  هقرف  هس  داتفه و  ددع  هتبلا 

.تسا یمالسا  هعماج  رد  يربهر  تماما و  هلئسم  دروم  رد  اه  يدنب  هتسد  تافالتخا و  هدمع  هک  میناد  یم 

یـضوح یلإ  رظنأل  هَّللا  ّینا و  مکیلع  دیهـش  انا  مکطرف و  ّینا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  رماع  نب  هبقع   - 2
نم انامه   » (6) ؛» اهیف اوسفانت  نأ  فاخا  نکل  اوکرشت و  نأ  يدعب  فاخأ  ام  هَّللاو  ّینا  ضرألا و  حیتافم  نئازخ  تیطعأ  دق  ّینا  نآلا و 

نیمز ياه  هنیزخ  دیلک  نم  هب  مضوح ، هب  منک  یم  رظن  نآلا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  مدـهاش ، امـش  رب  تمایق و  زور  رد  امـش  زاتـشیپ 
« .مکانمیب تفالخ  هلأسم  رد  فالتخا  عازن و  زا  یلو  دیوش ، كرشم  نم  زا  دعب  هک  نیا  زا  مسرت  یمن  .تسا  هدش  هداد 

لوقأف لامـشلا  تاذ  مهب  ذخؤی  یباحـصا  نم  ًاسانا  ّنا  و  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا   - 3
یم مّنهج  هب  ار  مباحـصا  زا  یهورگ  تمایق  زور   » (7) ؛» مهتقراف ذنم  مهباقعا  یلع  نیدترم  اولازی  مل  مّهنا  لاقیف : یباحصا ؟ یباحـصا 

ناشنایم زا  هک  یناـمز  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنیا  دوش : یم  هتفگ  سپ  دنتـسه ؟ نم  باحـصا  ناـنیا  ایادـخ  منک  یم  ضرع  دـنرب ،
« .دنتشگرب ّتیلهاج  هب  يدومن  تلحر 

ص:18

ص 21. ج 2 ، ریدقلا ، ضیف  . 22 - 1
ص 128. ج 1 ، مکاح ، كردتسم  . 23 - 2

ص 189. ج 2 ، ماصتعالا ، . 24 - 3
ص 93. ج 1 ، راونالا ، عماول  . 25 - 4

ص 359. ج 1 ، هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  . 26 - 5
ص 176. ج 4 ، يراخب ، حیحص  . 27 - 6

ص 110. ج 4 ، نامه ، . 28 - 7
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دیعسوبا هرکبوبا ، هریرهوبا ، کلام ، نب  سنا  لیبق : زا  هباحص  زا  یخرب  زا  تنس  لها  بتک  ّحصا  رد  يدایز  تایاور  نومـضم  نیا  هب 
.تسا هدش  لقن  هملس  ّما  هشیاع و  رکبوبا ، تنب  ءامسا  يردخ ،

.تسا يونعم  رتاوتم  ثیداحا  نیا  هک  دنک  یم  لقن  خماشلا  ملعلا  باتک  رد  یلبقم  زا  هیروبا  دومحم  خیش 

دنتشگزاب یتسرپ  تب  كرش و  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  هک  نیملسم ) زا   ) هّدر باحـصا  رب  ناوت  یمن  ار  ثیداحا  نیا  هتبلا 
نیا زا  امش  رب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » دیامرف یم  دنک  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  رماع  نب  هبقع  هک  یتیاور  رد  ربمایپ  اریز  درک ، لمح 

«. دییامن عازن  هرجاشم و  نم  زا  دعب  هک  مسرت  یم  نآ  زا  هکلب  مسرت ، یمن  دیوش  كرشم  نم  زا  دعب  هک 

یسک داب  دوبان  داب ، دوبان   » (1) ؛» يدعب ّریغ  نمل  ًاقحـس  ًاقحـس  : » دیامرف یم  ثیداحا  زا  یخرب  لیذ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اذل 
.تسا كرش  زا  ریغ  نید  رد  فیرحت  لیدبت و  هک  میناد  یم  و  .دنک » داجیا  رییغت  نم  زا  دعب 

یم يا  هدـع  هکنانچ  .دـندناسر  لتق  هب  ار  وا  هدروآ و  موجه  نامثع  رب  هک  مینادـب  یناسک  ناـمه  ار  هتـسد  نیا  میناوت  یمن  نینچ  مه 
: اریز دنیوگ ،

.دراد لاصتا  رد  روهظ  هک  دنتشگرب  تیلهاج  هب  نانآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو  زا  دعب  هدمآ : تایاور  زا  یخرب  رد  ًالوا :

.تسا هتشاد  دوجو  زین  هباحص  زا  یتعامج  نانآ  نایم  رد  هک  تسین  یکش  دنا و  هباحص  لک  تلادع  هب  لئاق  تنس  لها  ًایناث :

یّنم کیلا  لاق : نوملـسملا ؟ هیف  لخد  ام  لخدت  الا  رکب : یبا  هعیب  یلا  سانلا  لام  دـق  و  هدابع : نبإل  تلق  : » دـیوگ یم  همقلع  وبا   - 4
دقل هَّللاوف 

ص:19

ص 66. ج 7 ، ملسم ، حیحص  ص 208 ؛ ج 7 ، يراخب ، حیحص  . 29 - 1

ریدغ www.Ghaemiyeh.comترورض  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 27 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2032/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
http://www.ghaemiyeh.com


باتک ّیلع و  عم  ذئموی  ّقحلاف  مهباقعأ ، یلع  سانلا  عجری  ءاوهألا و  ّلضت  ّتم  انأ  اذا  : » لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس 
رکبوبا اب  هیقب  دـننامه  ایآ  متفگ : رکبوبا -  اب  تعیب  هب  مدرم  لیامت  ماـگنه  هداـبع -  نب  دعـس  هب   » (1) ؛» هریغ ًادحا  عیابتال  هدـیب و  هَّللا 

یم ایند  زا  هک  یتقو  دومرف : یم  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دنگوس ! ادخ  هب  ایب ، کیدزن  تفگ : ینک ؟ یمن  تعیب 
تـسد هب  ادخ  باتک  تسا و  ّیلع  اب  زور  نآ  رد  ّقح  دنادرگ ، یم  رب  تیلهاج  هب  ار  اه  نآ  هدرک و  هبلغ   [ مدرم رب   ] سفن ياوه  مور ،

« .نکم تعیب  وا  زا  ریغ  یسک  اب  تسوا ،

اذإف هنتف ، يدعب  نم  نوکیـس  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  یلیل  وبا  زا  بقانم ، رد  یفنح  یمزراوخ   - 5
نآ رد  دوش  داجیا  يا  هنتف  نم  زا  دـعب  هک  تسا  دوز   » (2) ؛» لطابلاو قحلا  نیب  قورافلا  ّهناف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  اومزلاف  کلذ ، ناـک 

«. تسا لطاب  ّقح و  نیب  هدنراذگ  قرف  وا  اریز  دیرب ، هانپ  بلاط  یبا  هب  ماگنه 

، هنیدـملا ناطیح  یف  ّیلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  انأ و  تجرخ  : » دـنک یم  لقن  سابع  نبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  رکاـسع  نبا   - 6
نسحأ هّنجلا  یف  کتقیدح  هلآو : هیلع  هللا  یلص  لاقف  هَّللا ! لوسر  ای  هقیدحلا  هذه  نسحا  ام  مالـسلا : هیلع  ّیلع  لاقف  هقیدحب ، انررمف 

یّتح کل  اهنودـبیال  موق  رودـص  یف  نئاغـض  لاق : کیکبی ؟ ام  لیق : .هاکب  الع  یتح  یکب  ّمث  هتیحل ، هسأر و  یلا  هدـیب  أموأ  ّمث  .اهنم 
هیلع یلع  داـتفا ، یغاـب  هب  نامرذـگ  میدرک ، یم  روبع  هنیدـم  ياـه  هچوک  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  ربماـیپ و  اـب  نم   » (3) ؛» یننودقفی

نیا ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالسلا 

ص:20

.یعفاش يربط  بهاوملا  باتک  زا  لقن  هب  ص 296 ، ج 2 ، قحلا ، قاقحا  . 30 - 1
ص 105. یمزراوخ ، بقانم  . 31 - 2

مقر 834. رکاسع ، نبا  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  . 32 - 3
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رـس و رب  دوخ  تسد  هب  هاگ  نآ  .تسا  رتابیز  غاـب  نیا  زا  تشهب  رد  وت  غاـب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تساـبیز ؟ ردـقچ  غاـب 
هیرگ هب  ار  امـش  زیچ  هچ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  .تسیرگ  دـنلب  يادـص  اب  سپـس  هدرک و  هراـشا  مالـسلا  هیلع  یلع  نساـحم 

« .متافو زا  دعب  رگم  دننک ، یمن  راهظا  ار  نآ  هک  دنراد  ییاه  هنیک  ناشیاه  هنیس  رد  موق  نیا  دومرف : دروآرد ؟

لهأل رفغتـسأ  نأ  ترمأ  دـق  ّینا  لاق : هلیل و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ینظقیأ  : » دـیوگ یم  ادـخ  لوسر  مداخ  هبهیوم ، وبا   - 7
دق لاق : ّمث  .ملظملا  لیللا  عطقک  نتفلا  تلبقأ  دـق  هیف ، متحبـصأ  ام  مکئنهیل  لاق : ّمث  مهیلع  مّلـسف  هعم  تقلطناف  یعم .) قلطناف   ) عیقبلا

، عیقبلا لهأل  رفغتـسا  مث  .ّیبر  ءاقل  ترتخاف  ّیبر ، ءاقل  نیب  کلذ و  نیب  تّریخ  هّنجلا و  ّمث  اهب  دلخلا  ضرألا و  نئازخ  حیتافم  تیتوأ 
ما هدش  رما  نم  دومرف : درک و  رادیب  باوخ  زا  ارم  یبش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   » (1) ؛» ...هیف ضبق  يذلا  هضرمب  ئدبف  فرصنا  مث 

عیقب لها  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .میدیـسر  عیقب  هب  ات  مدرک  تکرح  ترـضح  اب  .ایب  نم  هارمه  میامن ، رافغتـسا  عیقب  لـها  رب  اـت 
رب هاگ  نآ  .تسا  هدروآ  يور  امش  رب  کیرات  بش  دننام  اه  هنتف  هنیآ  ره  دیشاب ، هتشاد  یـشوخ  هاگیاج  دومرف : سپـس  دومن و  مالس 

« .دومن تلحر  ایند  زا  ضرم  نامه  اب  داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  تشگرب و  دومن و  رافغتسا  عیقب  لها 

نآ هداد ، ربخ  نآ  زا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هک  تسا  يا  هنتف  نامه  هنتف  نیا  : » دیوگ یم  هنتف  نآ  حیضوت  رد  هللا  همحرردص  دیهش 
نامه نیا  يرآ  .دندش » راتفرگ  هنتف  رد  دوخ  یلو  دندیـسرت ، هنتف  زا   » (2) ؛» اوطقـس هنتفلا  یف  الا  هنتفلا ، فوخ  متمعز  : » دومرف هک  اج 

کش نودب  هکلب  تسا ، هنتف 

ص:21

ص 318. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  . 33 - 1
ص 234. ج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  مالسلا ؛ اهیلعارهز  ترضح  هبطخ  . 34 - 2
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يراد و یم  رب  خـلت  یتقیقح  زا  هدرپ  هک  تسا  هدروآ  درد  هب  ار  وت  بلق  زیچ  هچ  ربمایپ ! نت  هراپ  يا  .تساه  هنتف  همه  ساسا  لـصا و 
؟ یهد یم  ربخ  کیرات  سب  يا  هدنیآ  زا  تردپ  تّما  يارب 

نب رمع  مالک  زا  هک  هنوگ  نامه  دـش ، اه  هنتف  همه  هشیر  لصا و  تقیقح  رد  هک  دوب  يا  هنتف  زور  نآ  رد  یـسایس  ياـه  يزاـب  يرآ 
(1) «. داد تاجن  نآ  ّرش  زا  ار  نیملسم  دنوادخ  هک  دوب  لمأت  رکف و  نودب  يرما  رکبوبا  تعیب  تفگ : هک  دوش  یم  رهاظ  باطخ 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  يور  شیپ  هار  هس 

حیضوت

، تشاد یهاگآ  داتفا ، قافتا  تفـالخ  هراـبرد  هک  يا  هنتف  نآ  دوخ و  تّما  هدـنیآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـش  هتفگ 
هدرک و ّتیلوئسم  ساسحا  ایآ  دوب ؟ هدیشیدنا  يریبادت  هچ  هنتف  نآ  اب  هلباقم  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 

؟ ریخ ای  تسا  هداد  هئارا  نآ  زا  يریگ  شیپ  يارب  یّلح  هار 

: تسا رّوصتم  اج  نیا  رد  لامتحا  هس  مییوگ : یم  باوج  رد 

یبلس شور  فلا - 

.تسا هدرک  یمن  ساسحا  ار  يا  هفیظو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینعی 

اروش هب  يراذگاو  اب  یباجیا  شور  ب - 

.دننک لمع  اروش  رظن  قبط  ات  هدومن  توعد  اروش  هب  ار  مدرم  عازن ، فالتخا و  عفر  يارب  هک  تروص  نیا  هب 

نییعت اب  یباجیا  شور  ج - 

.تسا هدرک  یفرعم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یسک  مدرم ، فالتخا  هنتف و  عفر  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینعی 

ص:22

.ردص دیهش  خیرات ، رد  كدف  ص 235 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  . 35 - 1
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لوا هار  ناگدننک  جیورت 

: دـیوگ یم  وا  .دوب  هشیاـع  هدرکن ، تیـصو  یـسک  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  درک  هدـنکارپ  ار  هعیاـش  نیا  هک  یـسک  نیتسخن 
(1) «. دومنن ّتیصو  یسک  هب  تفر و  ایند  زا  دوب  نم  ناماد  رب  شرس  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  »

نأش رد  تفالخ  رما  هک  مدرک  یم  لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هک  متـشاد  تسود  : » تفگ یم  شتافو  ماگنه  زین  رکبوبا 
(2) «. دنکن عازن  نآ  رد  یسک  ات  تسیک 

نآ رد  ناش  تحلصم  هچ  نآ  دوخ  يارب  ات  تشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  : » دیوگ یم  زین  رگید  ییاج  رد 
(3) «. دننک باختنا  تسا 

رگا : » تفگ دـنکن ، اـهر  ناـپوچ  نودـب  يا  هلگ  دـننام  ار  مدرم  اـت  دوـب  هتـساوخ  وا  زا  هک  شدـنزرف  باوـج  رد  زین  باـطخ  نب  رمع 
هدوـمن ادـتقا  رکبوـبا  هب  منک  نّیعم  هفیلخ  رگا  ما و  هدرک  ادـتقا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هب  منکن ، نیعم  دوـخ  يارب  نیـشناج 

(4) «. ما

لوا هار  تالاکشا 

دراد یتالاکشا  هدرک  یمن  دوخ  زا  دعب  ینیشناج  هب  تبـسن  يا  هفیظو  ساسحا  هنوگ  چیه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  لامتحا  نیا 
: مینک یم  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک 

مامت رد  هک  تسا  یعماج  نید  مالـسا  هک  میدـقتعم  ام  .تسا  نیملـسم  مالـسا و  تایرورـض  زا  یکی  لامها  لاـمتحا ، نیا  هجیتن   - 1
یگدنز داعبا 

ص:23

ص 16. ج 6 ، يراخب ، حیحص  . 36 - 1
ص 431. ج 3 ، يربط ، خیرات  . 37 - 2

ص 53. ج 4 ، نامه ، . 38 - 3
ص 44. ج 1 ، ءایلوالا ، هیلح  . 39 - 4
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تبسن هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دشاب ، نیرفآ  تداعس  دناوت  یم  هک  دراد  یلماک  تاروتـسد  ناسنا 
! دشاب هجوت  یب  ینیشناج )  ) ّمهم هفیظو  نیا  هب 

هچ هک  دـنناد  یم  دـنراد  ربمایپ  خـیرات  هب  یهجوت  هک  یناسک  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هریـس  فالخ  لامتحا ، نیا   - 2
یّتح هک  دوب  یسک  وا  .تسا  هدومن  ششوک  نیملـسم  تزع  مالـسا و  شرتسگ  يارب  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  ترـضح  نآ  رادقم 

رامیب هک  یلاح  رد  ار  نانآ  رهـش  نوریب  ات  دوخ  هدرک و  زیهجت  یمالـسا  ياهزرم  دودـح و  ظفح  يارب  ار  يرکـشل  شتوم  ضرم  رد 
.دومن هقردب  دوب ،

اب مدرم  هک  دنک  یتیـصو  ات  دـننک  هدامآ  یملق  ذـغاک و  داد : روتـسد  تلالـض ، فالتخا و  زا  نیملـسم  ظفح  يارب  هک  دوب  یـسک  وا 
.دنوشن هارمگ  نآ  هب  ندرک  لمع 

یهدناماس ار  مدرم  روما  ات  درک  یم  بصن  دوخ  ياج  هب  ار  یسک  تفر  یم  نوریب  هنیدم  زا  گنج  رطاخ  هب  هاگ  ره  هک  دوب  یسک  وا 
: ًالثم دنک ؛

نبا اربک ،» ردب   » هوزغ رد  و  یموزخم ، هملسوبا  هریـشعلا ،» يذ   » هوزغ رد  و  ار ، ذاعم  نب  دعـس  طاوب ،» هوزغ   » رد ترجه  مّود  لاس  رد 
.درک دوخ  نیشناج  ار  يراصنا  هبابلوبا  قیوس ،»  » هوزغ و  عاقنیق » ینب   » هوزغ رد  موتکم و  ما 

، دجن رد  رما » يذ   » هوزغ رد  موتکم و  ما  نبا  دـسالا ،» ءارمح   » و دـحا »  » و نارف »  » و رْدُـکلا » هرقرق   » هوزغ رد  زین  يرجه  مّوس  لاس  رد 
.داد رارق  دوخ  ياج  هب  ار  نافع  نب  نامثع 

.داد رارق  دوخ  نیشناج  ار  هحاور  نب  هَّللادبع  مّوس ،» ردب   » هوزغ رد  موتکم و  ما  نبا  ریضنلا ،» ینب   » هوزغ رد  مراهچ ، لاس  رد 

ص:24
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هوزغ رد  موتکم و  ّما  نبا  قدـنخ ،»  » و لدـنجلا » همود   » هوزغ رد  و  نافع ، نب  ناـمثع  عاـقرلا ،» تاذ   » هوزغ رد  يرجه  مجنپ  لاـس  رد 
.داد رارق  دوخ  ياج  هب  ار  هثراح  نب  دیز  قلطصملا ،» ینب  »

.درک دوخ  نیشناج  هیبیدح »  » و دَرَق » يذ   » و نایحل » ینب   » هوزغ رد  ار  موتکم  ما  نبا  مشش ، لاس  رد 

هوزغ رد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  متـشه ، لاس  رد  و  ءاضقلا » هرمع   » و ربیخ »  » هوزغ رد  ار  هُطفْرُع  نب  عابـس  متفه ، لاس  رد 
(1) .داد رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  كوبت » »

زا ار  اج  نآ  دوش ، یم  جراخ  هنیدم  زا  هک  يزور  دـنچ  يارب  ات  دوبن  رـضاح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یعـضو  نینچ  نیا  اب  لاح 
، دنکن دوخ  نیشناج  ار  یسک  تسین  تشگزاب  نآ  رد  هک  يرفس  رد  هک  دنک  روصت  یـسک  تسا  نکمم  ایآ  دراذگ ، یلاخ  نیـشناج 

؟ دزادرپب مدرم  روما  هب  ات 

یـسفن ّنا  : » دـیوگ یم  يروش  هفیقـس و  ناـیرج  تفـالخ و  هلأـسم  هراـبرد  يولع  بیقن  اـب  دوخ  يوـگتفگ  ماـگنه  دـیدحلا  یبا  نبا 
نا یـسفن  ًاضیا  ینحماستالف  اـنا  و  لاـقف : .صنلا  عفد  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نایـصع  هباحـصلا  یلا  بسنا  نا  ینحماـستال 

هنیدملا نع  بیغی  ناک ال  دق  .نیلمهم و  ًيدـس  یـضوف  سانلا  كرتی  نا  همامالا و  رما  لامها  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  بسنا 
یضار ملد   » (2) ؛» ..ثدـحی ام  كاردتـسا  ردـقی  تیم ال  وه  رمؤی و  فیکف ال  اـهنع ، دـیعبلاب  سیل  یح  وه  ًاریما و  اـهیلع  رّمؤی  ـالا و 

.دنتشاذگ اپ  ریز  ار  ریدغ »  » ّصن هتفر و  وا  هتفگ  فالخ  رب  دندرک و  تیصعم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باحـصا  میوگب  هک  دوشیمن 
یضار زین  نم  لد  تفگ : باوج  رد  بیقن 

ص:25

ص 279-273. ج 1 ، نیتسردملا ، ملاعم  كر : . 40 - 1
.رصم میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  پاچ  ص 248 ، ج 9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 41 - 2

ریدغ www.Ghaemiyeh.comترورض  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 33 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2032/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2032/AKS BARNAMEH/#content_note_25_2
http://www.ghaemiyeh.com


دوخ ینیـشناج  تماما و  رما  رد  ار  ناناملـسم  هدرک و  اهر  ار  تما  دوب و  راک  لاـمها  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میوگب  هک  دوش  یمن 
دوب یلاح  رد  نیا  و  درک ، یم  نیعم  يریما  اجنآ  رد  دوخ  يارب  تفر  یم  نوریب  هنیدم  زا  هاگره  وا  هک  نیا  اب  تشاذگ ، تسرپرس  یب 
رارق ناناملـسم  ریما  ار  یـسک  شگرم  زا  سپ  يارب  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  .دشیمن  رود  نادنچ  هنیدم  زا  دوب و  هدنز  زونه  هک 

«. ...دنک كرادت  ار  يا  هثداح  چیه  دناوت  یمن  رگید  هک  گرم  زا  سپ  .دهدن 

روماب ّمتهی  مل  حبصا و  نم  : » دومرف ناناملسم  هب  ترـضح  اریز  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاروتـسد  فالخ  لامتحا ، نیا   - 3
« .تسین ناملسم  دشابن ، نیملسم  روما  رکف  هب  هک  یلاح  رد  دنک  حبص  یسک  ره   » (1) ؛» مهنم سیلف  نیملسملا 

؟ تسا هدوبن  نیملسم  ناشخرد  هدنیآ  رکف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تفگ  ناوت  یم  عضو  نیا  اب  ایآ 

.دنا هدومن  نیعم  نیشناج  دوخ  يارب  هدوب و  نیملسم  هدنیآ  رکف  هب  افلخ  زا  کی  ره  اریز  تسافلخ ، هریس  فالخ  لامتحا ، نیا   - 4

نمحرلا هَّللا  مسب  سیونب : تفگ : وا  هب  .تفریذـپ  روضح  هب  تولخ  یقاتا  رد  ار  ناـمثع  راـضتحا ، ماـگنه  رکبوبا  : » دـیوگ یم  يربط 
رکبوبا اداـبم  هک  نآ  يارب  ناـمثع  .تفر  شوـه  زا  تفگ و  ار  نیا  نیملـسم ، هب  هفاـحق  یبا  نب  رکبوـبا  زا  تسا  يدـهع  نیا  میحرلا ،

شوه هب  زا  دعب  رکبوبا  .داد  همادا  رکبوبا  نیـشناج  ناونع  هب  باطخ  نب  رمع  نییعت  اب  ار  همان  دورب ، ایند  راد  زا  نیـشناج  نییعت  نودـب 
نب رمع  هب  ات  داد  دوخ  مالغ  هب  دومن و  رهم  ار  نآ  هدرک و  قیدصت  ار  وا  هتشون  ندمآ 

ص:26

ص 131. ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 42 - 1
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زا نآ  رد  هک  تسادخ  لوسر  هفیلخ  رکبوبا  همان  نیا  مدرم ! يا  تفگ : مدرم  هب  دجـسم  رد  تفرگ و  ار  همان  زین  رمع  .دناسرب  باطخ 
(1) «. تسا هدرکن  راذگورف  امش  يارب  یتحیصن  چیه 

نیـشناج دوخ  يارب  رکبوبا  هدوب و  یمالـسا  تّما  رکف  هب  ود  ره  نامثع  رکبوبا و  هک  نیا  یکی  میرب : یم  یپ  هتکن  ود  هب  هصق  نیا  رد 
.تسا هدرک  دییأت  ار  نآ  زین  رمع  هک  دندومن  نّیعم 

یلصربمایپ هب  هدرک و  هلباقم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیـصو  اب  هک  تشاداو  نآ  رب  ار  رمع  ماقم ؛ هاج و  ّبح  هنوگچ  هک  نیا  مود 
!؟ دادن تبسن  نایذه  هب  ار  نآ  زگره  هدرک و  لوبق  ار  راضتحا  لاح  رد  رکبوبا  تیصو  یلو  دهد ، نایذه  تبسن  هلآو  هیلع  هللا 

هرجح رد  نـفد  يارب  وا  زا  اـت  داتـسرف  هشیاـع  دزن  ار  هَّللادـبع  دوـخ  دـنزرف  تـسا ، یمتح  شگرم  درک  ساـسحا  هـک  نـیمه  زین  رمع 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  تما  ادابم  داتـسرف : ماغیپ  نینچ  رمع  يارب  تساوخرد ، لوبق  اـب  هشیاـع  دریگب ، هزاـجا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

(2) .ینکن نیعم  نیشناج  نانآ  يارب  هدرک و  اهر  ناپوچ  نودب  يا  هلگ  دننام  ار  هلآو 

.دنا هدرک  نیعم  نیشناج  تما  يارب  هدوب و  یمالسا  تما  هدنیآ  رکف  هب  زین  رمع  هشیاع و  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  ناتساد  نیا  زا 

رمع نب  هَّللادبع  هلمج  زا  هباحـص ؛ زا  یعمج  اب  هک  یتاقالم  اب  دـمآ و  هنیدـم  هب  دـیزی ، شدـنزرف  يارب  تعیب  نتفرگ  يارب  زین  هیواعم 
دوخ دنزرف  ینیـشناج  رکف  رد  اذل  مدونـشوخان ، منک  اهر  ناپوچ  نودـب  يا  هلگ  دـننام  ار  دّـمحم  تّما  هک  نیا  زا  نم  تفگ : تشاد ،

(3) .متسه دیزی 

ص:27

ص 429. ج 3 ، يربط ، خیرات  . 43 - 1
ص 32. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  . 44 - 2

ص 168. نامه ، . 45 - 3
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؟ دشاب لایخ  یب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یلو  دنشاب ، تّما  رکف  هب  همه  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح 

نیـشناج دوخ  زا  دـعب  يارب  یهلا  يایبنا  مامت  هک  میرب  یم  یپ  هیلوا  ياه  یـسررب  اب  اریز  تساـیبنا ، هریـس  فـالخ  لاـمتحا ، نیا   - 5
.تسین انثتسم  ّتیصوصخ  نیا  زا  زین  مالسا  ربمایپ  عطق  روط  هب  دنا و  هدرک  نیعم 

: » دیامرف یم  هک  اج  نآ  دنک ، نیعم  وا  يارب  ار  يریزو  هک  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  لیلد  نیمه  هب 
« .ار نوراه  مردارب  .هد  رارق  نم  يارب  منادناخ  زا  يریزو  و   » (1) ؛» یخَأ َنوُراه  یلْهَأ *  ْنِم  اًریزَو  یل  ْلَعْجا  َو 

وت زا  دّـمحم ! يا  درک : ضرع  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ  لثعن »  » ماـن هب  يا  يدوهی  دـنک : یم  لـقن  ساـبع  نبا 
نیشناج هک  وگب  نم  هب  دّمحم ! يا  .مروآ  یم  نامیا  وت  هب  یهد  باوج  رگا  هدش ، دراو  مرطاخ  رد  هک  منک  یم  لاؤس  يروما  هرابرد 

نون نب  عشوی  نارمع ،) نب  یـسوم   ) اـم یبن  نیـشناج  .تسا و  هتـشاد  ینیـشناج  هک  نآ  رگم  تسین ، يربماـیپ  چـیه  اریز  تسیک ؟ وت 
بلص نم  همئا  هعست  هولتت  نیسحلا  نسحلا و  ياطبس  هدعب  بلاط و  یبا  نب  یلع  یّیـصو  ّنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسا 
نیسح بلُص  زا  ماما  ُهن  ود ، نآ  زا  دعب  نیسح ، نسح و  نم  طبـس  ود  وا  زا  دعب  بلاط و  یبا  نب  یلع  نم  ّیـصو  انامه  « ؛» ...نیـسحلا

(2)« .تسا

اب ترشاعم  زا  هدرک و  رما  تدابع  نسُح  يوقت و  هب  ار  وا  دومن و  ّتیصو  ثیش  هب  تافو  ماگنه  مالسلا  هیلع  مدآ  دیوگ : یم  یبوقعی 
(3) .تشاد رذحرب  نیعل  ِلیباق 

ص:28

تایآ 29و30. هط ، هروس  . 46 - 1
ح 1. باب 76 ، هدوملا ، عیبانی  . 47 - 2
ص 7. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 48 - 3
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هب وا  و  درَی »  » شدنزرف هب  وا  و  لیئالهم »  » شدنزرف هب  وا  و  نانیق »  » شدنزرف هب  زین  شونا  .درک  تیـصو  شونا »  » شدنزرف هب  زین  ثیش 
حون و  حون ،»  » شدنزرف هب  وا  و  کمل »  » شدنزرف هب  وا  و  خلـشوتم ،»  » شدـنزرف هب  زین  سیردا   (1) .دومن تیصو  سیردا »  » شدنزرف

(2) .دومن تیصو  ماس »  » شدنزرف هب  زین 

تماقا ادخ  هناخ  رانک  رد  هک  دومن  تیـصو  لیعامـسا »  » شدنزرف هب  دنک  تکرح  هکم  زا  تساوخ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  یماگنه 
شدنزرف هب  زین  وا  و  دومن ، تیـصو  قاحـسا »  » شردارب هب  تافو  ماگنه  زین  لیعامـسا   (3) .دراد اپرب  ار  مدرم  کسانم  جـح و  دـنک و 

.تفای همادا  ردارب  ای  رسپ  هب  ردپ  زا  تیصو  روط  نیمهو  بوقعی ،» »

تاروت رد  هک  ار  وا  يایاصو  اهدهع و  قیثاوم و  نک و  لمع  تیادخ  يایاصو  هب  دومرف : دومن و  تیـصو  نامیلـس  شدـنزرف  رب  دواد 
.امن ظفح  تسا ،

و ادخ ) رون   ) تمکح هک  دومن  یحو  وا  هب  دـنوادخ  تافو ، ماگنه  زین  نوعمـش  هدرک و  تیـصو  نوعمـش  هب  زین  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
.دراذگب تناما  هب  ییحی  دزن  ار  ایبنا  ثیراوم  مامت 

تفای همادا  تیصو  نینچ  نیا  .دهد  رارق  یسیع  ترضح  باحـصا  زا  نییراوح  نوعمـش و  دالوا  رد  ار  تماما  ات  دومن  رما  ار  ییحی  و 
(4) .دیسر هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  ات 

ایبنا هک  دندقتعم  تنس  لها  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاصوصخ  تسا  هدوبن  دودحم  تیب  لها  تاعارم  ای  لام  میسقت  هب  اهنت  ایاصو  نیا 
زا

ص:29

ص 54 و 55. ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک  . 49 - 1
ص 62. نامه ، . 50 - 2

ص 28. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 51 - 3
ص 70. هیصولا ، تابثا  . 52 - 4
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.تسا هدوب  زین  تعیرش  عرش و  ظفح  هعماج و  يربهر  تیاده و  رما  رد  تیاصو  هکلب  دنا ، هتشاذگ  یمن  ثرا  هب  یلام  دوخ 

؟ دشاب انثتسم  ییالقع  نوناق  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  نکمم  ایآ  لاح 

ناک اّملف  یّنع  تکسف  کّیصو ؟ نمف  ًاّیصو  ّیبن  ّلکل  ّنإ  هَّللا  لوسر  ای  : » درک لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یسراف  ناملس 
ناک ّهنأل  تلق  مل ؟ لاق  .نون  نب  عشوی  معن  لاق  یـسوم ؟ ّیـصو  نم  ملعت  لاق  .کیبل  تلق  هیلإ  تعرـسأف  ناملـس ! ای  لاـقف  ینأر  دـعب 
يا  » (1) ؛» بلاط یبأ  نب  یلع  ینید  یضقی  یتدع و  زجنی  يدعب و  كرتأ  نم  ریخ  يّرـس و  عضوم  یّیـصو و  ّنإف  لاق  .ذئموی  مهملعأ 

وا تمدخ  تعرـس  اب  نم  .ناملـس  يا  دومرف : یتاظحل  زا  دعب  ربمایپ  تسیک ؟ وت  ّیـصو  تسا ، یّیـصو  يربمایپ  ره  يارب  ادخ ! لوسر 
ترضح .نون  نب  عشوی  يرآ ، تفگ : ناملس  تسیک ؟ یـسوم  ّیـصو  یناد  یم  ایآ  دومرف : ترـضح  .کیبل  مدرک : ضرع  مدیـسر و 

یصو و انامه  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دوب  نامز  نآ  رد  مدرم  ملعا  وا  اریز  مدرک : ضرع  دش ؟ یـصو  وا  هچ  يارب  دومرف :
، درک دهاوخ  منید  هب  مکح  هدرک و  لمع  نم  هدعو  هب  هک  یسک  مراذگ ، یم  دوخ  زا  دعب  يارب  هک  یـسک  نیرتهب  نم و  ّرـس  عضوم 

« .تسا بلاط  یبا  نب  یلع 

(2) ؛» یثراو یّیـصو و  ًاّیلع  ّنا  و  ثراو ، ّیـصو و  ّیبن  ّلـکل  : » دومرف هک  دـنک  یم  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  زین  هدـیرب 
« .تسا نم  ثراو  یصو و  ّیلع  انامه  و  تسا ، ثراو  یصو و  يربمایپ  ره  يارب  »

زا تسا  هتـشاد  زین  يرگید  فئاـظو  هکلب  هدوـبن ، مدرم  هب  نآ  غـالبا  یحو و  نتفرگ  اـهنت  شا  هفیظو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ   - 6
: لیبق

ص:30

ص 113و114. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ح 32953 ؛ ص 610 ، ج 11 ، لامعلازنک ، . 53 - 1
ص 138. ج 3 ، هرضنلا ، ضایرلا  . 54 - 2
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.نآ رارسا  زومر و  فشک  فادها و  نایب  دصاقم و  حرش  میرک و  نآرق  ریسفت  فلا - 

.داتفا یم  قافتا  ترضح  نامز  رد  هک  یتاعوضوم  ماکحا و  نییبت  ب - 

.دندرک یم  قیرزت  هعماج  هب  دنتشاد ، هک  ییاه  يزرو  ضرغ  رطاخ  هب  مالسا  نانمشد  هک  راوشد  ِتاهبش  تالاؤس و  هب  خساپ  ج - 

.فیرحت زا  نید  ظفح  د - 

ار نآ  هب  ییوگ  خساپ  تیلباق  هک  ربمایپ  يارب  نیـشناج  دوجو  ترورـض  و  دش ، یم  ساسحا  ًادیدش  تاجایتحا ، نیا  زین  ربمایپ  زا  دعب 
.تشگ یم  ساسحا  دشاب  هتشاد 

.دمآ یمن  رب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  نب  یلع  زا  ریغ  اه  نآ  هدهع  زا  یسک  هک  میناد  یم  زین  رگید  یفرط  زا 

زا ًالثم  تسا ؛ هدوب  رطخ  مجاهت و  دروم  فلتخم ، ياه  هار  زا  یمالسا  تّما  ربمایپ ، تافو  ماگنه  هک  مینک  یم  هدهاشم  نانچ  مه   - 7
ینب دوهی  .دوب  ریگرد  نیقفانم  اب  زین  لخاد  رد  و  هدوب ، شکمشک  لاح  رد  ناریا  مور و  گرزب  روطارپما  ود  اب  قرـش  لامـش و  فرط 

.دندنارورپ یم  رس  رد  ار  نآ  يدوبان  تسکش و  لایخ  دنتشادن و  یسنا  نادنچ  نیملسم  اب  مه  ریضن  ینب  هظیرق و 

هک نیا  ای  دراذگب ، دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  ایآ  تسیچ ؟ دوخ  ینیشناج  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هفیظو  تیعـضو  نیا  رد  لاح 
مالسا فیعـضت  زا  مدرم  يربهر  تیاده و  اب  ات  هدرک  نیعم  نیملـسم  تافالتخا  عفر  يارب  نیـشناج  ناونع  هب  ار  رفن  کی  دراد  هفیظو 

؟ دیامن يریگولج 

ص:31
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یلو تسا ، هدرک  نییعت  ار  ینیـشناج  هدرک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  هنیمز  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  مینک  لوبق  دـیاب  ًاـعطق 
هب هعماج  رد  یبوشآ  اذل  .دندناشک  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هتفرگ و  هدیدان  ار  تیـصو  شرافـس و  نیا  باحـصا ، زا  يا  هدـع  هنافـسأتم 

.داد تاجن  نآ  ّرش  زا  ار  نیملسم  دنوادخ  باطخ -  نب  رمع  لوق  هب  هک -  دندروآ  دوجو 

مّود هار  تالاکشا 

اب ات  هدومن  راذـگاو  اروش  هب  ار  تفالخ  هلئـسم  ترـضح  نآ  هک  دوب  نیا  تشاد  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لـباقم  هک  یمود  هار 
: زا دنا  ترابع  زین  هار  نیا  تالاکشا  .دنیامن  باختنا  ار  يا  هفیلخ  قفاوت 

درف يارب  هدومن و  هیجوت  هراب  نیا  رد  ار  مدرم  تسیاب ، یم  دوب ، هدیزگرب  تفالخ  يارب  ار  هار  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رگا   - 1
دوب انب  رگا  نیاربانب  .تسا  هداتفین  یقافتا  نینچ  مینیب  یم  هک  یلاح  رد  درک ، یم  نایب  یطیارـش  هدـننک  باختنا  دارفا  هدـش و  باختنا 

.تشاد یم  نایب  غیلب  حیرص و  ینایب  اب  ررکم و  ار  نآ  دیاب  دشاب  ییاروش  تفالخ ، رما  هک 

، دنتشادن ار  یماظن  نینچ  یگدامآ  ّتیحالـص و  مدرم  زگره  هکلب  درکن ، نایب  ار  ییاروش  ماظن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اهنت  هن   - 2
تـساوخ یم  يا  هلیبق  ره  هدرک و  عازن  نآ  بصن  رد  رگید  کی  اب  دوسالارجح »  » يانب هیـضق  رد  هک  دـندوب  یناسک  نامه  نانیا  اریز 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  اهنت  .دوش  لیدـبت  یگنج  هب  عازن  نیا  دوب ، کیدزن  هک  ددرگ  وا  بیـصن  راـختفا  نیا  اـت  دـنک  بصن  دوخ  ار  نآ 
رارق اب  درک و  شوماخ  ار  عازن  نیا  دوخ  هنامیکح  ریبدت  اب  هلآو 

ص:32
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.دشاب میهس  دوسالارجح  بصن  رد  نانآ  هدنیامن  ات  درک  توعد  ماوقا  مامت  زا  يا  هچراپ  نایم  رد  دوسالا  رجح  نداد 

يراـی هـب  ار  دوـخ  موـق  مادـک  ره  دـندرک و  عازن  يا  هلئـسم  رد  نیرجاـهم  زا  یکی  راـصنا و  زا  رفن  کـی  قلطــصملا » ینب   » هوزغ رد 
دروم ار  نانآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مه  زاب  هک  ددرگ  ّطلسم  نیملسم  رب  نمشد  هتفرگ و  رد  یلخاد  گنج  دوب  کیدزن  تساوخ ،

.تشاد رذحرب  یلهاج  ياهاعدا  زا  هداد و  رارق  شنزرس 

راصنا و زا  يدادـعت  هدرک و  فالتخا  نینچ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  تفـالخ  هلئـسم  رد  هک  دنتـسه  مدرم  ناـمه 
ندرک بوکدـگل  اب  مه  رخآ  رد  .دنتـسناد  شیوخ  ِنآ  زا  ار  تفالخ  ّقح  دوخ ، ساسا  یب  یهاو و  ياهاعدا  اب  هفیقـس  رد  نیرجاـهم 

.دندومن مامت  دوخ  يارب  ار  تفالخ  تموکح و  نیرجاهم  هدابع ) نب  دعس   ) یباحص

لوـسر زا  دـعب  نیملـسم  .تـسا  هتـشاد  یحو  غـیلبت  یقلت و  زا  ریغ  يرگید  فیاـظو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـک  دـش  هـتفگ   - 3
ریغ یسک  مه  نآ  دنک و  ناربج  دوب  هدش  لصاح  ربمایپ  تلحر  اب  هک  ار  ياألخ  ات  دنتشاد  جایتحا  یـسک  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

.دوبن شتیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  زا 

اذا تنک  ینأل  : » دومرف ینک ؟ یم  لقن  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  رتشیب  همه  زا  وت  ارچ  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  اذـل 
هاـگ ره  داد و  یم  ربـخ  ارم  مدرک  یم  لاؤـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هاـگ  ره  نم  اریز   » (1) ؛» ینأدتبا ّتکـس  اذا  ینأبنا و  هتلأس 

« .درک یم  نتفگ  ثیدح  هب  عورش  وا  مدرک  یم  توکس 

ص:33

ص 101. ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 460 ؛ ج 5 ، يذمرت ، حیحص  . 55 - 1
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« .تسا نآ  هزاورد  یلع  تمکح و  رهش  نم   » (1) ؛» اهباب ّیلع  همکحلاراد و  انا  : » دومرف اهراب  ربمایپ 

ره تسا ، رهـش  نآ  هزاورد  یلع  ملع و  رهـش  نم   » (2) ؛» بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب ، ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  : » دومرف نینچ  مه 
« .دوش دراو  نآ  هزاورد  زا  دیاب  دراد  ارم  ملع  هدارا  سک 

یم نّیعتم  تسا ، ادـخ  لوـسر  بناـج  زا  هفیلخ  بصن  نییعت و  ناـمه  هک  مّوـس  هار  مّود ، لوا و  هار  لاـمتحا و  ّدر  اـب  هک : نیا  هجیتـن 
.ددرگ

ص:34

ص 637. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  . 56 - 1
ص 127. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 57 - 2
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هباحص ریاس  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرترب 

هراشا

يِدْهَی ْنَمَف  َأ  دیامرف « : یم  لاعتم  دنوادخ  .دشاب  شنامز  لها  لضفا  دـیاب  هک  تسا  نیا  ماما ، تماما  يارب  ناملکتم  طیارـش  هلمج  زا 
دنک یم  يربهر  ّقح  هار  هب  ار  قلخ  هک  نآ  اـیآ   » (1) ؛» َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  َّالِإ  يِّدِـهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ 
درخ یب  ردق  نیا  هک   ] هدش هچ  ار  ناکرـشم  امـش  سپ  .دوش  تیاده  دوخ  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  هک  نآ  ای  تسا  يوریپ  هب  رتراوازس 

».؟ دینک یم  لطاب  تواضق  نینچ  هنوگچ  و  دینادان ] و 

دوجو سک  نآ  زا  رت  لضاف  اه  نآ  نایم  رد  هک  دـنادب  دراـمگب و  رفن  هد  رب  ار  یـصخش  سک  ره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(2) «. تسا هدرک  نانمؤم  زا  یتعامج  لوسر و  ادخ و  هب  ّشغ  عطق  روط  هب  دراد ،

یلاح رد  درامگب ، یتعامج  هب  ار  یـصخش  سک  ره  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  شدنـس  هب  لبنح  نب  دـمحا 
(3) «. تسا هدرک  تنایخ  نانمؤم  لوسر و  ادخ و  هب  ًاعطق  دراد ، دوجو  وا  زا  لضفا  اه  نآ  نایم  رد  دناد  یم  هک 

: تفگ ینک ؟ یمن  حدم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  دنتفگ : دمحا  نب  لیلخ  هب 

ص:35

هیآ 35. سنوی ، هروس  . 58 - 1
ح 14653. ص 19 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  . 59 - 2

ص 165. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 232 ؛ ج 5 ، دئاوزلا ، عمجم  . 60 - 3
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نآ راشتنا  زا  دـسح  لـیلد  هب  زین  شنانمـشد  هدرک و  ناـمتک  فوخ  تهج  هب  ار  وا  لـیاضف  شناتـسود  هک  یـسک  ّقح  رد  میوگب  هچ 
(1) .تسا هدرک  رپ  ار  اج  همه  ترضح  نآ  لیاضف  هک  یلاح  رد  دندرک ، يریگولج 

يرترب تایآ  زا  یخرب  فلا )

تیالو هیآ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 1

َنیِذَّلا اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  تسا «: هدـش  لزاـن  تیـالو  هیآ  وا  نأـش  رد  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
هتشاد و اپ  هب  زامن  هک  دنتسه  ینانمؤم  ادخ و  لوسر  ادخ و  اهنت  امـش  رما  ّیلو   » (2) ؛» َنوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُِقی 

« .دنهد یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  ار  ناریقف 

هدرک هراشا  نآ  هب  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هاجنپ  زا  شیب  و  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  هیآ  لوزن  نأش  هصاخ ، هماع و  نارّسفم  قافتا  هب 
(3) .دنا

تّدوم هیآ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 2

: » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدش  بجاو  ضرف و  ناناملسم  همه  رب  شتّدوم  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هک مهاوخ  یمن  نیا  زج  تلاـسر  رجا  امـش  زا  نم  وگب  تّما  هب  اـم  لوسر  يا   »] (4) ؛  یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ْلـُق ال 

« .دیراد روظنم  نم  ناشیوخ  ّقح  رد  ارم  ّتبحم  تّدوم و 

! ادخ لوسر  يا  دندرک : ضرع  دش ، لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هیآ  نیا  هک  یماگنه  : » تسا هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یطویس 
(5) «. اهنآ دنزرف  ود  همطاف و  یلع و  دومرف : دننایک ؟ تسا  بجاو  ام  رب  ناشتّدوم  هک  وت  تبارق 

ص:36

ص 2. ج 4 ، ّقحلا ، قاقحا  . 61 - 1
هیآ 55. هدئام ، هروس  . 62 - 2

...و ص 239  ج 2 ، روثنملا ، رد  . 63 - 3
هیآ 23. يروش ، هروس  . 64 - 4

كردتسم ص 14 ؛ ج 25 ، نایبلا ، عماج  ص 7 ؛ ج 6 ، روثنملا ، رد  ص 239 ؛ مالـسلا ، هیلع  تیبلا  لها  لئاضفب  تیملا  ءایحا  . 65 - 5
...و ص 199  ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 444 ؛ ج 2 ، مکاح ،
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ریهطت هیآ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 3

َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  دـیامرف « : یم  دـنوادخ  .تسا  ریهطت  هیآ  لومـشم  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
« .دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  دنوادخ  انامه   » (1) ؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو 

یلاح رد  دش ، جراخ  قاتا  زا  یماگنه  حبص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنـس  هب  جاجح  نب  ملـسم 
رد دش و  دراو  نیسح  سپـس  .دومن  اسک -  ابع -  نآ  لخاد  ار  وا  دش ، دراو  یلع  نب  نسح  ماگنه  نآ  رد  دوب ، یئابع  وا  شود  رب  هک 

.دومن لخاد  نآ  رد  زین  ار  وا  دـش و  دراو  یلع  هاگ  نآ  .دومن  ابع  نآ  لخاد  ار  وا  ربمایپ  دـش و  دراو  همطاف  هاگ  نآ  .دـش  لـخاد  نآ 
(2) «. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  درک « : تئارق  ار  هیآ  نیا  سپس 

تیبملا هلیل  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 4

لزان هیآ  نیا  وا  نأش  رد  دیباوخ و  ترضح  ياج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترجه  بش  رد  هک  تسا  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
يدونشخ رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  مدرم  زا  یـضعب   » (3) ؛» ِدابِْعلِاب ٌفُؤَر  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِتاضْرَم  َءاـِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  دـش « :

« .تسا نابرهم  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  و  دنشورف ؛ یم  ادخ 

یلع درب و  هانپ  راغ  هب  هکم  ناکرـشم  تسد  زا  رکبوبا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دش  لزان  یماگنه  هیآ  دـیوگ : یم  سابع  نبا 
(4) .دیباوخ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باوختخر  رد  مالسلا  هیلع 

ص:37

هیآ 33. بازحا ، هروس  . 66 - 1
ص 331. ج 2 ، ملسم ، حیحص  . 67 - 2

هیآ 207. هرقب ، هروس  . 68 - 3
ص 4. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 69 - 4
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رتسب رد  هک  دش  لزان  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارـسفم  مامت  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
(1) .دیمرآ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.دنا هدرک  لقن  نارگید  ؛(3) و  كولملا ممألا و  خیرات  رد  يربط   (2)، دنسملا رد  لبنح  نب  دمحا  ار  ثیدح  نیا 

هلهابم هیآ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 5

ْمُکَءاِسن َو انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  دـیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ 
سپ دیآ ، رب  هّجاحم  ماقم  رد  یـسیع  هرابرد   ] وت اب  سک  ره  سپ   » (4) ؛» َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو 

ات میزیخرب  هلهابم  هب  مه  اـب  دوخ  ناـنز  نادـنزرف و  اـب  امـش  اـم و  دـییایب  هک  وگب  يدـش ، هاـگآ  وا  لاوحارب  ادـخ  یحو  هب  هک  نآ  زا 
« .میزاس راتفرگ  ادخ  باذع  نعل و  هب  ار  نارفاک  وگغورد و 

تاماقم و رد  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیآ  نیا  رد  انَـسُْفنَأ » زا «  دارم  هک  دنراد  عامجا  نارـسفم 
.تسا يواسم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  لیاضف 

همطاف و یلع و  ترضح  دش ، لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  هیآ  نیا  هک  یماگنه   » .تسا هدرک  لقن  دنسملا »  » رد لبنح  نب  دمحا 
(5) «. دننم تیب  لهأ  نانیا  ایادخ  راب  دومرف : درک و  توعد  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و 

.دنا هدرک  لقن  نومضم  نیمه  هب  زین  نارگید  (8) و  مکاح  (7)، يذمرت  (6)، ملسم

ص:38

ص 262. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 70 - 1
ص 348. ج 1 ، لبنح ، نبا  دمحا  دنسم  . 71 - 2

ص 101-99. ج 2 ، كولملاو ، ممالا  خیرات  . 72 - 3
هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس  . 73 - 4

ص 185. ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 74 - 5
ص 120. ج 7 ، ملسم ، حیحص  . 75 - 6
ص 596. ج 5 ، يذمرت ، ننس  . 76 - 7

ص 150. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 77 - 8
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يرترب تایاور  زا  یخرب  ب )

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ردارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 1

ار رکبوبا  تسب : تّوخا  دقع  دوخ  باحـصا  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسا : هدرک  تیاور  رمع  نب  هَّللادـبع  زا  يروباشین  مکاح 
نیب ادـخ ! لوـسر  يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  .داد  رارق  فوـع  نب  هَّللادـبع  ردارب  ار  ناـمثع  ریبز و  ردارب  ار  هحلط  رمع ، ردارب 

(1) .ترخآ ایند و  رد  ینم  ردارب  وت  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسیک ؟ نم  ردارب  سپ  یتسب ، توخا  دقع  تباحصا 

رب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرترب  رب  تلالد  ربمایپ  لمع  نیا  : » دسیون یم  رصم -  يرتسگداد  ترازو  لوا  لیکو  ملع -  وبا  قیفوت  داتسا 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ياتمه  وفک و  رگید  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  زین  و  دراد ، هباحص  عیمج 

(2) «. تسین

نیب زا  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یـصخش  قـح  رد  دـییوگ  یم  هچ  : » دـسیون یم  يرـصم  دـلاخ  دّـمحم  دـلاخ  داتـسا 
ترـضح نآ  ناـمیا  قاـمعا  داـعبا و  رایـسب  هچ  .دـیزگرب  دوخ  ردارب  ار  وا  تّوخا  دـقع  زور  رد  هک  نآ  اـت  دومن  باـختنا  شباحـصا 

(3) «. تسا هدیزگرب  ردارب  ناونع  هب  هتشاد و  مدقم  هباحص  ریاس  رب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب ، هدرتسگ 

مالـسلا هیلع  یلع  هب  اـهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـک  ار  يردارب  توـخا و  نـیا  : » دـسیون یم  يرـصم  بـیطخ  میرکلادـبع  داتـسا 
(4) «. تسا هدوب  وا  لضف  تهج  هب  دنوادخ و  رما  هب  هکلب  دوبن ، تهج  یب  دومن  تمحرم 

ص:39

....و ص 14  ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 78 - 1
ص 43. بلاط ، یبا  نب  یلع  مامالا  . 79 - 2

.یلع باحر  یف  . 80 - 3
ص 110. هفالخلا ، متاخ  هوبنلا و  هیقب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  . 81 - 4
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هبعک دولوم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 2

هَّللا مّرک  بلاط -  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دـسا ، تنب  همطاف  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هرتاوتم  رابخا  : » دـسیون یم  يروباـشین  مکاـح 
(1) «. دروآ ایند  هب  هبعک  لخاد  ار  ههجو - 

سب .تسا و  فیرعت  همجرت و  زا  زاین  یب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  : » دیوگ یم  تنس  لها  ناگدنسیون  زا  دّمحم  رهام  داعس  رتکد  مناخ 
رارق میرک  نآرق  تیبرت  تحت  تفاـی و  تیبرت  یحو  لزنم  رد  و  دـش ، دـلوتم  هبعک  رد  ترـضح  نآ  هک  نـیا  فـیرعت  زا  ار  اـم  تـسا 

(2) «. ...تفرگ

یهلا تیبرت  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 3

ردقم ترـضح  نآ  يارب  هک  دوب  يریدقت  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رب  دـنوادخ  ياه  تمعن  زا  : » دـسیون یم  يروباشین  مکاح 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  تشاد ، يدایز  دالوا  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  .دـندوب  هتفرگ  رارق  يرامـش  یب  تالکـشم  رد  شیرق  .تشاد 

یگدـنز تسا و  دـنملایع  بلاطوبا  وت  ردارب  لضفلاوبا ! يا  دومرف : دوب ، رتدـنمتورث  مشاـه  ینب  ماـمت  زا  هک  ساـبع  شیومع  هب  هلآو 
ات نک  باختنا  ار  يرگید  دـنزرف  زین  وت  منیزگ و  یم  رب  ار  وا  نادـنزرف  زا  یکی  نم  میهاـکب : وا  راـب  زا  اـت  میور  وا  دزن  دراد ، یتخس 

ضرع بلاـطوبا  دوخ ، ياـضاقت  حرط  زا  دـعب  دـندمآ و  بلاـطوبا  دزن  هب  ود  ره  درک و  لوبق  ساـبع  .میهد  رارق  دوخ  تلاـفک  تحت 
هیلع یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دینک  باختنا  دیناوت  یم  دیتساوخ  هک  ار  اهدنزرف  زا  مادک  ره  دیراذگب و  نم  دزن  ار  لیقع  درک :

، سابع درک و  باختنا  ار  مالسلا 

ص:40

ح 6044. ص 550 ، ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 82 - 1
ص 6. فجنلا ، یف  مالسلا  هیلع  یلع  مامإلا  دهشم  . 83 - 2
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....دومن یم  قیدصت  ار  وا  هدرک و  يوریپ  وا  زا  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  تثعب  ماگنه  ات  مالسلا  هیلع  یلع  .ار  رفعج 

نآ اب  دندمآ و  یم  مالـسلا  هیلع  هجیدخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  شلابند  هب  و  دـمآ ، یم  دجـسم  هب  زامن  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(1) «. دوبن رازگزامن  رگید  یسک  رفن  هس  نیا  زا  ریغ  هک  یلاح  رد  دندرازگ ، یم  زامن  ماع  ألم  رد  ترضح 

ار اعدا  نیا  مربکا ، قیدص  نم  .میوا  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  دومرف : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگ : یم  هَّللادبع  نب  داّبع 
زامن هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  مدرم  زا  لبق  لاس  تفه  نم  .تسا  هدننز  تمهت  وگغورد و  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  نم  زا  دعب  یسک 

(2) .مدرازگ

توعد اج  نآ  زا  هک  تفای  تیبرت  يا  هناخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  : » دـیوگ یم  يرـصم  فورعم  هدنـسیون  داّقع  دومحم  سابع  داتـسا 
(3) «. ...تفای شرتسگ  ملاع  رس  ات  رس  هب  یمالسا 

لوسر ناماد  رد  هک  شیکدوک  نامز  زا  هک  دوب  يدرمناوج  وا  : » دسیون یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دروم  رد  ینامی  هدبع  دّمحم  رتکد 
(4) «. تخاسن اهر  ار  ترضح  نآ  رمع  رخآ  ات  تفای ، شرورپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

یتب چیه  رب  ندرکن  هدجس  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 4

« ههجو هَّللا  مرک   » هملک هب  هباحص  نیب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  صاصتخا  : » دسیون یم  رصم  تاقوا  ریزو  يروقاب  نسح  دمحا  داتـسا 
(5) «. ...تسا هدرکن  هدجس  یتب  چیه  رب  زگره  وا  هک  تسا  نآ  تهج  هب 

ص:41

ص 311. ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 209 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 183 ؛ ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 84 - 1
ص 56. ج 2 ، يربط ، خیرات  . 85 - 2

ص 43. مالسلا ، هیلع  یلع  مامالا  هیرقبع  . 86 - 3
ص 101. هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  تیب  َلآ  هّبحم  مکدالوأ  اومّلع  . 87 - 4

ص 9. همئألا ، ماما  ّیلع  . 88 - 5
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ار شمشچ  ود  هک  دوب  یسک  اهنت  وا  اریز  دش ، دلوتم  ناملسم  مالسلا  هیلع  یلع  مّلسم  روط  هب  : » دسیون یم  داّقع  دومحم  سابع  داتسا 
(1) «. تشادن اه  تب  تدابع  زا  یتخانش  زگره  و  دومن ، زاب  مالسا  رب 

ههجو هَّللا  مّرک  ناگداتسرف -  نیرتهب  رتخد  نیقی  دجم و  بحاص  همطاف ، رـسمه  بلاط  یبا  نب  یلع  : » دسیون یم  ینامی  دّمحم  رتکد 
(2) «. درکن ینتورف  عضاوت و  یتب  چیه  يارب  هک  یسک  - 

رهام داعس  رتکد  مناخ  و  همرکم ، هکم  رد  يرقلا  ّما  هاگشناد  رد  تعیرش  هدکشناد  داتسا  نارهم  یمّویب  دّمحم  رتکد  ار  تلیضف  نیمه 
(3) .تسا هدرک  نایب  زین 

نمؤم نیلّوا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 5

مباحصا زا  تسا  یصخش  نیلوا  وا  انامه  : » دومرف مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(4) «. دروآ نامیا  نم  هب  هک 

تدابع ار  وا  دروآ و  نامیا  ادخ  هب  تیاده ، هب  نارگید  زا  تفرگ  یـشیپ  هک  یـسک  قح  رد  میوگب  هچ  : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا 
(5) «. ...دندیتسرپ یم  ار  گنس  مدرم  مامت  هک  یلاح  رد  دومن ،

دنوادخ يوس  هب  قلخ  نیرت  بوبحم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 6

، تشاد رارق  هدـش  نایرب  يا  هدـنرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  دومرف : هک  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  شدنـس  هب  يذـمرت 
نم اب  ات  تسرفب  نم  يوس  هب  ار  تقلخ  نیرت  بوبحم  ایادخ  راب  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ص:42

ص 43. یلع ، مامالا  هیرقبع  . 89 - 1
ص 101. هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یّبنلا  تیب  لآ  هّبحم  مکدالوا  اوملع  . 90 - 2

ص 36. فجنلا ، یف  یلع  مامالا  دهشم  ص 50 ؛ مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  . 91 - 3
....و ح 23924  ص 605 ، ح 11 ، لامعلا ، زنک  ح 19796 ؛ ص 662 ، ج 5 ، دمحا ، دنسم  . 92 - 4

ص 260. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 93 - 5
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(1) .دومن لوانت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  دمآ و  یلع  ماگنه  نیا  رد  دیامن ، لیم  هدنرپ  نیا  زا 

هک تسوت  رب  دنراد ؟ یم  تسود  ار  یلع  مدرم  لیلد  هچ  هب  هک  دنک  لاؤس  وت  زا  یـسک  رگا  : » دسیون یم  يروقاب  نسح  دمحا  داتـسا 
(2) «. دراد یم  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ادخ  هک  تسا  تهج  نادب  ییوگب : وا  باوج  رد 

رون کی  زا  مالسلا  امهیلعربمایپ  یلع و  ماما   - 7

دنوادخ دزن  دوش  قلخ  مدآ  ترضح  هک  نآ  زا  لبق  لاس  رازه  راهچ  بلاط  یبا  نب  یلع  نم و  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
یلع شرگید  ءزج  متـسه و  نم  نآ ، زا  یئزج  دش : تمـسق  ود  رون  نآ  درک ، قلخ  ار  مدآ  دنوادخ  هک  یماگنه  میدوب ، يدحاو  رون 

(3) .تسا

مدرم نیرتدهاز  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 8

(4) «. ...تسا هدوبن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رتدهاز  ایند ، زا  ندرب  تّذل  رد  افلخ ، نایم  رد  : » دسیون یم  داّقع  دومحم  سابع  داتسا 

هباحص نیرت  عاجش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 9

یم مامالا » مکح  یف  مامحلا  عجـس   » دوخ باتک  رد  بوجحم  فسوی  دّـمحم  و  میهاربا ، لضفلاوبا  دّـمحم  و  يدـنج ، یلع  ناداتـسا 
هک یگنج  نیرت  گرزب  ردب -  گنج  رد  هک  سب  نیمه  وا  ماقم  رد  .تشادن و  یعزانم  رما  نیا  رد  دوب و  نیدهاجم  دّیس  وا  : » دسیون

مالسلا و هیلع  یلع  ار  اه  نآ  فصن  هک  دندش ، هتشک  ناکرشم  زا  رفن  داتفه  تشاد -  روضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نآ  رد 
زات شیپ  يو  .دش  لمحتم  ار  يدایز  تامحز  اه  گنج  رد  هک  دوب  یسک  وا  .دنتشک  هکئالم  ناناملسم و  ار  هیقب 

ص:43

ص 595. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  . 94 - 1
ص 107. همئألا ، ماما  یلع  . 95 - 2
ص 46. صاوخلا ، هرکذت  . 96 - 3

ص 29. یلع ، مامالا  هیرقبع  . 97 - 4
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نب رمَع  لتاق  ربیخ و  عاجـش  حتاف و  وا  .دنام  مدق  تباث  نینح  دحا و  گنج  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  .دوب و  ردب  زور  رد  نازرابم 
(1) «. دوب يدوهی  بحرم  قدنخ و  هراوس  ّدَودبع 

هزرابم یـسک  اب  .دز و  نیمز  هب  ار  وا  هک  نآ  رگم  دـشن  نت  هب  نت  یـسک  اب  یلع  هک  تسا  روهـشم  ، » دـسیون یم  داّقع  دومحم  سابع 
(2) «. دیناسر لتق  هب  ار  وا  هک  نآ  رگم  درکن 

ظفح یتمالـس و  يارب  هک  دوب  يزات  شیپ  عاجـش و  وا  : » دـسیون یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  فیـصوت  رد  ینامی  هدـبع  دّـمحم  رتکد 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  ياج  هب  هک  یماگنه  نآ  تشاذگ ؛ صالخا  قبط  رد  ار  شناج  ترجه ، زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

(3) «. ...دیباوخ وا  رتسب  رد  هلآو 

هباحص نیرتاناد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 10

هراشا

: دناسر تابثا  هب  ناوت  یم  یتاهج  زا  ار  بلطم  نیا  دوب و  دوخ  نامز  لها  نیرتاناد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  حیرصت  فلا )

« .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نم  زا  دعب  تّما  ملعأ   » (4) ؛» بلاط یبا  نب  یلع  يدعب  نم  یتّما  ملعأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هزاورد یلع  تمکح و  رهش  نم   » (5) ؛» اهباب ّیلع  همکحلاراد و  انا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يذمرت 
« .تسا نآ 

نآ برد  یلع  مملع و  رهـش  نم   » (6) ؛» بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب ، ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
« .دوش دراو  نآ  برد  زا  دیاب  تسا  نم  ملع  بلاط  سک  ره  سپ  تسا ،

ص:44

ص 18. مامالا ، مکح  یف  مامحلا  عجس  . 98 - 1
ص 15. یلع ، مامالا  هیرقبع  . 99 - 2

ص 109. هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یّبنلا  تیب  لآ  هبحم  مکدالوا  اومّلع  . 100 - 3
ص 40. یمزراوخ ، بقانم  . 101 - 4

ص 637. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  . 102 - 5
ص 127. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 103 - 6
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ًاملس و یتّما  مدقا  کتجوز  ّینا  نیضرت  الا  : » دومرف مالسلا  هیلع  همطاف  هب  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  لبنح  نب  دمحا 
زا شملع  تسا و  ناملسم  نیلوا  هک  منک  جیوزت  یـسک  هب  ار  وت  نم  هک  يوش  یمن  یـضار  ایآ   » (1) ؛» ًاملح مهمظعا  ًاملع و  مهرثکا 

« .تسا رت  میظع  همه  زا  شملح  رتشیب و  همه 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تّیملعا  هب  هباحص  فارتعا  ب )

(2) «. تسا تنس  هب  مدرم  ملعا  یلع  : » دیوگ یم  هشیاع 

(3) «. تسا دننام  یب  تواضق  رد  یلع  تفگ : درک ، داریا  هک  يا  هبطخ  رد  رمع  : » دیوگ یم  سابع  نبا 

هک تفر  یـصخش  امـش  نایم  زا  هتـشذگ  زور  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  شردپ  تداهـش  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
(4) «. دندیسرن وا  ملع  هب  نیقحال  نیقباس و 

تعیرش هقف و  تواضق و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  نآ  روهشم  هقف : تواضق و  رد  اّما  : » دسیون یم  داقع  دومحم  سابع 
هک تسا  يا  هیـضق  نیا  تفگ : یم  دـمآ ، یم  شیپ  يراوشد  هلئـسم  باطخ  نب  رمع  رب  هاـگ  ره  ...قباـس  نارگید  رب  دوب و  زاـت  شیپ 

(5) «. دسرب ام  دایرف  هب  نسحلاوبا  نآ  ّلح  يارب  دنک  ادخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هب  مولع  عیمج  عوجر  ج )

بترم ار  نید  دعاوق  هک  تسا  یسک  وا  .ددرگ  یم  زاب  وا  هب  مولع  عیمج  يدابم  : » دسیون یم  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

ص:45

ص 101. ج 5 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 26 ؛ ج 5 ، دمحا ، دنسم  . 104 - 1

ص 22. ج 4 ، هباغلادسا ، ص 62 ؛ ج 5 ، رکاسع ، نبا  خیرات  . 105 - 2
ص 102. ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 113 ؛ ج 5 ، دمحا ، دنسم  ص 36 ؛ ج 3 ، رکاسع ، نبا  خیرات  . 106 - 3

...و ص 328  ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 107 - 4
ص 195. یلع ، مامالا  هیرقبع  . 108 - 5
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تیفیک هاگ  نآ   (1) «. تسا هدومن  ریرقت  ار  یلقن  یلقع و  مولع  ثحاـبم  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  هدرک  نییبـتار  تعیرـش  ماـکحا  و 
.دهد یم  حیضوت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ار  مولع  زا  کی  ره  عوجر 

نامز نکش  تب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 11

هللا یلصادخ  لوسر  ادتبا  .میدیسر  هبعک  هب  ات  میدرک  تکرح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  یماـگنه  مدوـمن و  تکرح  نم  .نک  تکرح  دوـمرف : دـش و  راوـس  نم  هناـش  يور  رب  هلآو  هیلع 

تسشن و نیمز  رب  هدمآ  نییاپ  نم  شود  يور  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .متسشن  زین  نم  نیشنب و  دومرف : درک ، هدهاشم  ارم  فعض 
یم نامگ  ماگنه  نآ  رد  دیامرف : یم  ترـضح  .مدیـسر  هبعک  حطـس  هب  .مدـش و  راوس  وا  شود  رب  .وش  راوس  نم  شود  رب  وت  .دومرف 

مداتفا رکف  هب  مدـید ، سم  ای  الط  یلاثمت  ماـب  يور  رب  متفر ، هبعک  يـالاب  .مسرب  اـه  نامـسآ  قفا  هب  مناوت  یم  مهاوخب  رگا  هک  مدرک 
ار وا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .مبای  یسرتسد  نآ  رب  ات  مدرک  بقع  ولج و  تسار و  پچ و  ار  نآ  مزاس ، دوبان  ار  نآ  هنوگچ 
ار نآ  دوش ، یم  درُخ  دروخ و  یم  نیمز  رب  هک  هزوـک  دـننام  هب  هتخادـنا و  نییاـپ  هبعک  ماـب  يـالاب  زا  ار  نآ  زین  نم  .زادـنیب  نیمز  رب 

(2) «. دنیبن ار  ام  یسک  ات  میدش  یفخم  ییاه  قاتا  رد  هک  نآ  ات  میدومن ، رارف  تعرس  اب  هدمآ  نییاپ  هبعک  ماب  زا  هاگ  نآ  .متسکش 

ص:46

ص 17. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 109 - 1
ص ج 13 ، دادغب ، خیرات  ص 407 ؛ ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 84 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنـسم  ص 366 ؛ ج 2 ، مکاح ، كردتـسم  . 110 - 2

...و  302
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  تفالخ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ریبادت 

حیضوت

باختنا يراذگاو  هب  ِیباجیا  یبلس و  هار  اذل  دومن ، یم  صخشم  ار  دوخ  نیشناج  دیاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دش  هتفگ 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینیـشناج  يارب  قیال  صخـش  اهنت  میتفگ  میدرک و  لاطبا  ار  اروش  هب  هفیلخ 

.دوب رت  لماک  رت و  لضاف  هباحص  همه  زا  تشاد و  دوخ  رد  ار  تالامک  همه  نوچ  تسا ،

.دیشیدنا يریبادت  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیشناج  تفالخ و  تیبثت  نییعت و  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مینیبب  لاح 

هصالخ عون  هس  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیـشناج  تفالخ و  تیبثت  نییبت و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ریبادت  ناوت  یم 
: درک

.مولع لیاضف و  تالامک و  رد  وا  زایتما  یکدوک و  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتیبرت  یگدامآ   - 1

.تماما تیالو و  صوصن  نایب   - 2

.ربمایپ رمع  رخاوا  رد  صوصخم  ریبادت  اب  یلمع  يارجا   - 3

: میهد یم  حیضوت  ار  دروم  هس  نیا  زا  کی  ره  کنیا 

یتیبرت یگدامآ  فلا )

هدارا و اذـل  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیـشناج  هفیلخ و  دوـب  رارق  هک  اـج  نآ  زا 
هک تفرگ  ّقلعت  نآ  رب  یهلا  ّتیشم 

ص:47
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.دوش گرزب  یحو  زکرم  رد  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ناماد  رد  تیلوفط  يادتبا  نامه  زا 

دراو يدیدش  یطحق  شیرق  رب  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رب  ادخ  ياه  تمعن  زا  : » دیوگ یم  يروباشین  مکاح   - 1
، دوب مشاه  ینب  نادـنمتورث  زا  هک  سابع ، دوخ  يومع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .دوب  راو  لایع  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  دـش ،

یکی نم  .مینک  مک  وا  تالایع  زا  میور و  وا  دزن  هب  ایب  هدروآ ، موجه  مدرم  رب  یطحق  تسا و  راو  لایع  تردارب  لضفوبا ! يا  دومرف :
ار داهنـشیپ  نیا  سابع  .میهاکب  شجرخ  زا  ود  نآ  تلافک  اب  ات  نک ، باختنا  ار  رفن  کـی  زین  وت  منک ، یم  باـختنا  ار  شنادـنزرف  زا 

مالـسلا هیلع  بلاطوبا  .دندومن  وگزاب  ار  دوخ  داهنـشیپ  دنتفر و  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  دزن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  تفریذپ و 
هللا یلـصادخ  لوسر  .دیربب  دوخ  لزنم  هب  دیهاوخ  یم  هک  ار  منادـنزرف  زا  مادـک  ره  دـیراذگب و  نم  دزن  ار  لیقع  امـش  درک : ضرع 

، هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تثعب  نامز  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  .تفرگرب  ار  رفعج  سابع ، درک و  باختنا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع 
(1) «. دومن یم  قیدصت  ار  وا  هدرک و  يوریپ  وا  زا  دوب و  ترضح  نآ  اب 

هب زین  هجیدـخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  دـناوخب ، زاـمن  اـت  تفر  یم  مارحلادجـسم  هب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ماـّیا  نآ  رد   - 2
نیمز يور  هس ، نیا  زا  ریغ  یـسک  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  و  دـندناوخ ، یم  زامن  مدرم  ناگدـید  لباقم  رد  وا  اب  دـنتفر و  یم  شلاـبند 

(2) .درازگ یمن  زامن 

اعدا نیا  مربکا ؛ قیّدص  ادخ و  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  : » دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگ : یم  هَّللادبع  نب  دابع 
، نم زا  دعب  یسک  ار 

ص:48

ص 182. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 111 - 1
ص 311. ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 209 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 112 - 2
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(1) .مدرازگ زامن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  مدرم  زا  لبق  لاس ، تفه  دنک ، یمن  هدننز ، ارتفا  وگغورد و  زا  ریغ 

ره دوخ  تلاسر  هب  توعد  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » دـننک یم  لقن  نارگید  یعفاش و  هحلط  نبا  یکلام و  غابـص  نبا 
دوخ اب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دناوخب و  زامن  هنایفخم  ات  تفر ، یم  اه ، هّرد  نایم  رد  هّکم ، نوریب  هب  درازگب ، زامن  تساوخ  یم  هاگ 

(2) «. دنتشگ یم  زاب  دندرازگ و  یم  زامن  دنتساوخ  یم  رادقم  ره  مه  اب  ود  ره  و  درب ، یم 

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  یعضوم  متملع  دق  و  : » دنک یم  فیـصوت  نینچ  هغالبلا  جهن  رد  ار ، ماّیا  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   - 3
هدسج ینّسمی  و  هشارف ، یلإ  ینفنکی  و  هردص ، یلإ  ینّمضی  دلو  انأ  هرجح و  یف  ینعضو  .هصیصخلا  هلزنملا  و  هبیرقلا ، هبارقلاب  هلآو 

هیلع هللا  یلص  هب  هَّللا  نرق  دقل  .لعف و  یف  ًهلطخ  و ال  لوق ، یف  ًهبذک  یل  دجو  ام  .هینمقلی و  ّمث  یّشلا ء  غضمی  ناک  .هفرع و  ینّمشی  و 
تنک دقل  .هراهن و  هلیل و  ملاعلا  قالخأ  نساحم  و  مراکملا ، قیرط  هب  کلـسی  هتکئالم  نم  کلم  مظعأ  ًامیطف  ناک  نأ  ندل  نم  هلآو 
هارأف ءارحب  هنـس  ّلک  یف  رواجی  ناک  دقل  .هب و  ءادتقالاب  ینرمأی  ًاملع و  هقالخأ  نم  موی  ّلک  یف  یل  عفری  هّمأ  رثأ  لیـصفلا  عاّبتا  هعّبتأ 

رون يرأ  .اـمهثلاث  اـنأ  هجیدـخ و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ریغ  مالـسالا  یف  ذـئموی  دـحاو  تیب  عمجی  مل  .يریغ و  هاری  ـال  و 
ام هَّللا  لوسر  ای  تلقف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هیلع  یحولا  لزن  نیح  ناطیّـشلا  ّهنر  تعمـس  دقل  هّوبّنلا و  حـیر  ّمشأ  و  هلاسّرلا ، یحولا و 

.ّیبنب تسل  ّکنأ  ّالإ  يرأ  ام  يرت  عمسأ و  ام  عمست  ّکنإ  .هتدابع  نم  سیأ  ناطیّشلا  اذه  لاقف  ّهنّرلا ؟ هذه 

ص:49

ص 56. ج 2 ، يربط ، خیرات  . 113 - 1
ص 58. ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 11 ؛ لوؤسلا ، بلاطم  ص 14 ؛ همهملا ، لوصفلا  . 114 - 2
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هچ رد  وا  اب  میدـنواشیوخ  و  مراد ، یهاـگیاج  هچ  ادـخ  لوسر  دزن  نم  هک  دـیناد  یم  امـش   » (1) ؛» ریخ یلعل  کـّنإ  ریزو و  کـّنکل  و 
هک نانچ  دیناباوخ ، یم  دوخ  رتسب  رد  داد و  یم  اج  دوخ  هنیس  رد  داهن و  یم  شرانک  رد  ارم  مدوب  كدوک  هک  هاگ  نآ  .تسا  هجرد 
زا .دیناروخ  یم  نم  هب  دیوَج و  یم  ار  يزیچ  هک  دوب  هاگ  و  دناشفا ! یم  نم  هب  ار  دوخ  ِشوخ  يوب  و  دوس ، یم  شیوخ  نت  هب  ار  منت 

.دیدن ییاطخ  دینشن و  یغورد  نم 

دومیپ و ار  يراوگرزب  ياههار  ات  دومرف ، وا  نیـشنمه  زور  بش و  ار  دوخ  هتـشرف  نیرت  گرزب  ادخ  دـش  هتفرگ  ریـش  زا  هک  یماگنه 
.دومن مهارف  ار  ناهج  يوکین  ياه  يوخ 

یم اـپ  رب  يا  هناـشن  دوخ  ِقـالخا  زا  نم  يارب  زور  ره  .رداـم  یپ  رد  يرتش  هچب  هک  ناـنچ  رـضح -  رفـس و  رد  مدوب -  وا  یپ  رد  نم 
یمن ار  يو  یـسک  نم  زج  مدـید و  یم  ار  وا  نم  دـیزگ ، یم  تولخ  ءارح »  » رد لاس  ره  .تشامگ  یم  نآ  زا  يوریپ  هب  ارم  تشاد و 

، دوب هتفاین  هار  دوب ، نآ  رد  هجیدخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  يا  هناخ  رد  زج  يا  هناخ  چیه  رد  مالـسا  ماگنه ، نآ  .دـید 
.مدرک یم  مامشتسا  ار  توبن  يوب  مدید و  یم  ار  يربمایپ  یحو و  ییانشور  .مدوب  نانآ  نیمّوس  نم 

؟ تسیچ اوآ  نیا  ادـخ  هداتـسرف  يا  متفگ : مدینـش ، ار  ناطیـش  ياوآ  دـمآ ، دورف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  وا  رب  یحو  هـک  یماـگنه  نـم 
ینیب یم  مونـش و  یم  نم  ار  هچ  نآ  يونـش  یم  وت  انامه  .تسا  نارگن  دیمون و  دنتـسرپن  ار  وا  هک  نیا  زا  تسا و  ناطیـش  نیا  دومرف :

« .يور یم  ریخ  هار  هب  يریزو و  یتسین و  ربمایپ  وت  هک  نیا  زج  منیب ، یم  نم  ار  هچ  نآ 

ار مالسلا  هیلع  یلع  هنیدم ، يوس  هب  ترجه  ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 4

ص:50

هبطخ 192. هغالبلا ، جهن  . 115 - 1
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هنیدـم يوس  هب  مشاه  ینب  نانز  هیقب  اب  سپـس  دـنادرگرب و  شنابحاص  هب  ار  اه  تناما  هاگ  نآ  دـباوخب ، وا  ياج  رد  ات  درک  باـختنا 
(1) .دنک ترجه 

.دروآرد و وا  جاودزا  هب  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ینعی  ملاع  نانز  نیرتهب  و  دیزگرب ، دوخ  يداماد  هب  ار  وا  یناوج  نینـس  رد   - 5
(2) .دوب هدومن  در  ار  رمع  رکبوبا و  يراگتساوخ  هک  دوب  یماگنه  نیا 

زا ملع  رد  رت و  شیپ  همه  زا  مالـسا  رد  هک  مدروآرد  یـسک  جاودزا  هب  ار  وت  نم  : » دوـمرف جاودزا  زا  دـعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(3) «. تسا رت  میظع  همه  زا  ملح  رد  رتشیب و  همه 

(4) .دوب مالسلا  هیلع  بلاطوبا  نب  یلع  تسد  هب  نیرجاهم  اهنت  ای  ناناملسم  مچرپ  اه  گنج  بلاغ  رد   - 6

(5) .دش کیرش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ِینابرق  يده و  رد  عادولاهّجح  رد   - 7

هزاجا ینعی  تشگن  کیرـش  نآ  رد  يدحا  هک  دوب ، هداد  یّـصاخ  زایتما  ار  وا  شتایح  تّدم  لوط  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   - 8
(6) .دنک هرکاذم  وا  اب  دیایب و  وا  دزن  رحس  زا  یتعاس  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  هداد 

رد يرگید  بش و  رد  یکی  مدرک : یم  تاقالم  راب  ود  زور  هنابش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  نم  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
(7) .زور

ماگنه حبص  زور  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .نک » رما  زامن  رب  ار  تلها  و  « ؛» ِهالَّصلِاب َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو  هفیرـش «  هیآ  لوزن  ماگنه   - 9
ُمُْکنَع َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  هَّللا «  مکمحر  هالصلا ، : » دومرف یم  دمآ و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رانک  زامن 

ص:51

ج 13، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 4 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 99 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 348 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 116 - 1
ص 262.

ح 102. صئاصخلا ، . 117 - 2
ص 26. ج 5 ، دمحا ، دنسم  . 118 - 3

ص 30. ج 2 ، هباصإلا ، . 119 - 4
ص 302. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  . 120 - 5

ح 112. صئاصخلا ، . 121 - 6
ح 8520 ص 1414 ، ج 5 ، يربکلا ، ننسلا  . 122 - 7
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امـش زا  ار  يدیلپ  ات  هدومن  هدارا  دنوادخ  انامه  ، ) دنک تمحر  ار  امـش  دنوادخ  زامن ،  » (1) ؛»» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا 
(«. دنادرگ ناتکاپ  دزاس و  رود  تیب  لها 

یـسک هب  ار  مچرپ  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـندربن ، شیپ  زا  يراـک  رمع  رکبوـبا و  هک  نآ  زا  دـعب  ربـیخ  گـنج  رد   - 10
زاب درک ، دهاوخن  راوخ  زگره  ار  وا  دنوادخ  دنراد ، تسود  ار  وا  زین  لوسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوخ 
داد وا  تسد  هب  ار  مچرپ  و  تساوخ ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگ  نآ  .دناسرب  يزوریپ  حتف و  وا  تسد  هب  دنوادخ  هک  نآ  ات  ددرگ  یمن 

(2) .دش لصاح  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  يزوریپ  .درک و  اعد  شیارب  و 

لابند هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دنوادخ  رما  هب  هاگ  نآ  دومن ، جاّجح  رب  ریما  تئارب ، هروس  اب  ار  رکبوبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   - 11
رکبوبا ضارتـعا  خـساپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دـنک  غـالبا  مدرم  رب  ار  نآ  دوخ ، هتفرگ و  وا  تسد  زا  ار  هروس  اـت  داتـسرف  وا 

(3) «. دیامن غالبا  وا  ات  مهدب  تسا  نم  زا  هک  یسک  هب  ای  منک  غالبا  ار  هروس  نیا  مدوخ  هک  مدش  رما  نم  دومرف :

هب دوش  هتسب  اهرد  همه  ات  داد  روتسد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دندوب  هدرک  زاب  دجسم  يوس  هب  ار  يرد  باحصا  زا  یخرب   - 12
(4) .مالسلا هیلع  یلع  هناخ  رد  زج 

: دومرف دوخ  تافو  ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیوگ : یم  هشئاع   - 13

ص:52

ص 284. ج 16 ، یناعملا ، حور  ص 137 ؛ ج 22 ، يزار ، رخف  ریسفت  ص 174 ؛ ج 11 ، یبطرق ، ریسفت  . 123 - 1
ص 219. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 12 ؛ ج 3 ، يربط ، خیرات  ص 216 ؛ ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  . 124 - 2

ح 8461. ج 5 ، يذمرت ، ننس  ح 3719 ؛ ج 5 ، يذمرت ، ننس  ص 3 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 125 - 3
ص 374. ج 7 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ص 3732 ؛ ج 5 ، يذمرت ، ننس  ص 331 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 126 - 4
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زاب .دنکفا  ریز  هب  ار  دوخ  رس  داتفا  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگن  ات  .دندز  ادص  ار  رکبوبا  .دیایب  هک  دینزب  ادص  ار  مبیبح 
.دنکفا ریز  هب  ار  رس  داتفا  وا  هب  شهاگن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  یماگنه  .دنتـساوخ  ار  رمع  .دیایب  ات  دییوگب  ار  مبیبح  دز : ادص 
هچراپ رد  ار  وا  دیناشن و  دوخ  رانک  دمآ ، هک  یماگنه  .دندز  ادص  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  .دیایب  ات  دییوگب  ار  مبیبح  دومرف : راب  نیمّوس 

ایند زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسد  رد  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نآ  ات  دوب  لاح  نیا  رد  تفرگ  دوب ، شیور  رب  هک  يا 
(1) .دومن تلحر 

وگزاب وا  هب  ار  يرارسا  دومن و  یم  اوجن  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  شتافو  ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیوگ : یم  زین  هملـس  ّما 
ثیح زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  مالـسلا  هیلع  یلع  اذـل  .تفر  ایند  زا  هک  دوب  لاـح  نیا  رد  درک و  یم 

(2) .تسا نامیپ  دهع و 

هیلع یلع  .تسب  توخا  دقع  دوخ  باحـصا  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  رمع  نب  هَّللادبع  زا  يذـمرت   - 14
دقع دوخ  باحصا  نیب  ادخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  دوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  مالـسلا 
!« یترخآ ایند و  رد  نم  ردارب  وت  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیتسبن ؟ توخا  دقع  یسک  نم و  نایم  یلو  دیتسب  تّوخا 

نیا و  تشادـن ، تفالخ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرک  هدامآ  زج  یتهج  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صاخ  هجوت 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دراد  ّتیلباق  ماقم  تسپ و  نیا  يارب  هک  یسک  اهنت  دهد  ناشن  هک 

ص:53

ص 72. یبقعلارئاخذ ، ص 26 ؛ هرضنلا ، ضایرلا  . 127 - 1
ص 300. ج 6 ، دمحا ، دنسم  ص 138 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 128 - 2
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تماما تیالو و  رب  حیرصت  ب )

زا يدای  دـید  یم  بسانم  ار  تیعقوم  هک  اـج  ره  تثعب  لاـس  لوط 23  رد  هک  دوب  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رگید  ریبدـت 
ریدـغ صن  اه  نآ  هلمج  زا  هک  .داد  یم  رّکذـت  ّمهم  هلئـسم  نیا  هب  ار  مدرم  و  هدرک ، دوخ  نیـشناج  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  تیـالو 

.تسا

یلمع ریبادت  ج )

هراشا

دیاش ات  دندرک  یلمع  ار  ییاههار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  تیبثت  يارب  زین  دوخ  رمع  رخآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
يوق نانچ  فلاخم ، هورگ  اریز  تشادن ، يرثا  ریبادـت  نیا  هنافـسأتم  یلو  دـنریگب ، تفالخ  بصغ  رد  ار  نارگید  هلیح  رکم و  يولج 

: درک میهاوخ  هراشا  یلمع  ریبادت  زا  هنومن  دنچ  هب  اج  نیا  رد  .دوش  یلمع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياهریبدت  نیا  تشاذگن  هک  دوب 

مخ ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسد  ندرک  دنلب   - 1

هب باحـصا  زا  يدایز  تعامج  اب  دـش  فورعم  عادولاهجح  هب  هک  جـح  نیرخآ  ندروآ  اج  هب  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
یفرعم ار  دوخ  زا  دعب  ناماما  تساوخ  هبطخ  نآ  رد  .دومرف  داریا  يا  هبطخ  مدرم  يارب  تافرع  نیمزرس  رد  .درک  تکرح  هکم  يوس 

یم ینمـشد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تفالخ  اب  هک  مشاه  ینب  فلاخم  هورگ  یلو  .دـتفین  بوشآ  هنتف و  یهارمگ و  هب  تّما  ات  دـنک 
بآ رب  شقن  نانآ  ياـه  هئطوت  دـیوگب و  یبلطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میظع ، عمج  نآ  رد  اداـبم  اـت  دـندوب  نیمک  رد  دـندیزرو 
شا هبطخ  رد  ترضح  .مونـشب  ار  وا  نانخـس  ات  مدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  کیدزن  نم  دیوگ : یم  یئاوس  هرمـس  نب  رباج  .دوش 

زا دعب  یناریما  افلخ و  هب  هراشا 

ص:54
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هک اج  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دیوگ : یم  رباج  دنرفن .» هدزاود  نم  زا  دعب  نانیـشناج  افلخ و  ناماما و  : » دومرف دومن و  دوخ 
؟ مدیـسرپ دوب  رت  کیدزن  هک  مردپ  زا  .تفگ  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مدیمهفن  نم  هک  يّدح  هب  دندرک  غولـش  يا  هدع  دیـسر 

«. دنشیرق زا  نانآ  مامت  : » دندومرف همادا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تفگ :

هتشادن هقباس  هک  هدمآ  رباج  زا  یتاریبعت  مینیب  یم  مینک ، یم  هعجارم  دمحا » دنسم   » رد هرمـس  نب  رباج  دنـسُم  هب  هک  یماگنه  اتفگش 
نانیشناج : » دومرف دیسر  هطقن  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نخس  هک  یماگنه  هدمآ : هرمـس  نب  رباج  تایاور  زا  یخرب  رد  .تسا 

یخرب رد  و  دندرک » غولـش  : » رگید یخرب  رد  و  دنتفگ » ریبکت   » هدمآ رگید  یـضعب  رد  .دندز  دایرف  مدرم  دـنرفن » هدزاود  نم  زا  دـعب 
«. دنتسشن هدش و  دنلب  : » رگید

ندز مه  رب  يارب  ار  ییاـه  هتـسد  فلاـخم  فیط  سلجم  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هب  تسا  يوار  کـی  زا  یگمه  هک  تاـیاور  نیا  عمج 
اه هتسد  نیا  .دسرب و  ینیـشناج  تفالخ و  رما  رد  دوخ  دوصقم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دنراذگن  ات  دندوب  هداد  رارق  سلجم 

.دندش ّقفوم  زین  رما  نیا  رد  هک  دننز  مه  رب  ار  هسلج  يوحن  هب  مادک  ره  ات  دندمآرب  ددصرد 

سویأم دـنک  تیبثت  نییبت و  گرزب  زکرم  نیا  رد  ار  تفالخ  رما  دوخ  راتفگ  اب  دـناوتب  هک  نآ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
زا دـعب  ور  نآ  زا  .دـیامن  تیبثت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب  ار  تفالخ  رما  یلمع ، يارجا  اب  ات  دـمآرب ، رگید  یناکم  رکف  هب  .دـش و 

، ماما تیالو  نایب  زا  لبق  درک و  عمج  مخ  ریدـغ  نیمزرـس  رد  ار  مدرم  دـنوش ، قّرفتم  ناـیجاح  هک  نآ  زا  لـبق  ّجـح و  لاـمعا  ناـیاپ 
رد نیقفانم  زین  راب  نیا  هک  تسناد  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تفرگ  رارقا  زین  مدرم  زا  هتـشاد و  نایب  همدـقم  ناونع  هب  ار  يروما 

دنراذگن ات  دنا  نیمک 

ص:55
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ار اه  هشقن  همه  هک  دیشیدنا  یلمع  يریبدت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  یلو  دوش ، تیبثت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  رما 
يالاب رب  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ و  هاگ  نآ  دنراذگب ، مه  يور  ار  نارتش  جدوه  ياه  ناب  هیاس  ات  داد  روتسد  هک  نیا  نآ  و  داد ، داب  رب 

، مدرم زا  دیکا  ياهرارقا  دنچ و  یتاکن  هب  رکذت  هبطخ و  تئارق  زا  سپ  .دندید  یم  ار  ود  نآ  یگمه  هک  يروط  هب  دنتفرگ ؛ رارق  نآ 
.دومن غالبا  مدرم  هب  ار  وا  تماما  تیالو و  دنوادخ ، بناج  زا  درک و  دنلب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هاگ  نآ 

اذل و  دنتفرگ ، رارق  هدش  ماجنا  لمع  کی  لباقم  رد  دندوب ، هدرکن  ار  نآ  رکف  ًالبق  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ریبدت  نیا  اب  ناقفانم 
.دنهد ماجنا  یلمعلا  سکع  دوخ  زا  دنتسناوتن 

هماسا رکشل  نداتسرف   - 2

؛ یهارمگ فالتخا و  نارگن  دـشاب ؛ یم  نارگن  تخـس  دوخ  تما  رب  هک  یلاح  رد  تسا ، يراـمیب  رتسب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هللا یلصربمایپ  .دوش  هدیشک  فارحنا  هب  تعیرـش  تلاسر و  توبن و  ریـسم  هک  نیا  نارگن  دزیر ؛ مه  رب  وا  ریبادت  مامت  هک  نیا  نارگن 
يا هبرض  اب  دنیبب و  یلاخ  ار  هنحص  ات  هدومن  نیمک  یمالسا  ياهزرم  تشپ  رد  مور  نوچ  گرزب  ینمشد  تسا ، برطضم  هلآو  هیلع 

.دروآرد ياپ  زا  ار  نیملسم  نیگمهس 

ار يرکشل  ات  تشاد  ناوارف  دیکأت  اذل  دنک ، هلباقم  ینوریب  نمشد  اب  دیاب  ییوس  زا  دراد ؛ یفلتخم  فیاظو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هچ یلو  ددرگ ، تیبثت  وا  ّتیعقوم  هدش و  صخـشم  دـیاب  ّقح  هب  نیـشناج  هفیلخ و  رگید  یفرط  زا  دراد ، لیـسگ  نانآ  اب  هلباقم  يارب 

اه و هشقن  دـنراذگن  ات  دـنددصرد  هک  زین  یلخاد  نانمـشد  زا  یفیط  اب  هکلب  تسا  نابیرگ  هب  تسد  ینوریب  نمـشد  اب  اـهنت  هن  دـنک ؟
تفالخ و هلئسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ریبادت 
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هک یناسک  همه  دهد  یم  روتـسد  دوخ  ریبدـت  ندرک  یلمع  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسور  هب  ور  زین  دوش ، یلمع  ینیـشناج 
يا هدع  هک  دنک  یم  هدهاشم  یلو  .دندنویپب  وا  رکشل  هب  هدش و  جراخ  هنیدم  زا  دنراد  ار  هماسا  رکشل  رد  تکرـش  داهج و  یگدامآ 

ضارتعا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  یهاگ  .دندنویپ  یمن  وا  هب  دنوش و  یم  جراخ  هماسا  رکشل  زا  هدروآ و  رذع  یهاو  ياه  هناهب  اب 
يدارفا رکـشل  نایم  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیزگرب  رکـشل  يریما  هب  تسا ، راک  هزات  ناوج و  يدرف  هک  ار ، هماسا  ارچ  هک  دننک  یم 

؟ دراد دوجو  هدومزآراک 

داریا مه  شردپ  تراما  رب  ًالبق  دـیریگ ، یم  هدرخ  هماسا  یهدـنامرف  رب  رگا  هک  نیا  اه و  نآ  رب  ضارتعا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هک دیـسر  ییاج  هب  راک  یّتح  .دیامن  قحلم  هماسا  رکـشل  هب  هدرک و  جراخ  هنیدم  زا  ار  ّتیعمج  هک  تشاد  نآ  رب  یعـس  دیدرک ، یم 
هک دید  ار  رگید  یخرب  صاقو و  یبا  نب  دعس  هدیبعوبا و  رکبوبا و  رمع و  هلمج  زا  يا  هدع  ینامرفان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یتقو 

(1) ؛» هماـسا شیج  فّلخت  نم  هَّللا  نعل  : » دومرف درک و  تنعل  ار  ناـنآ  دـننک ، یمن  لاـثتما  هماـسا  رکـشل  هب  ندـش  قحلم  رد  ار  وا  رما 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  دیکا  ياهروتـسد  هب  یخرب  لاح  نیع  رد  یلو  .دیامن » فّلخت  هماسا  رکـشل  زا  هک  ار  یـسک  ره  دنک  تنعل  ادخ  »

زا مینک ، لمحت  گرم  ماگنه  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يرود  میناوت  یمن  ام  هک  نیا  هناهب  هب  یهاگ  .دندرک و  یمن  یهجوت  هلآو 
.دندرک یم  یچیپرس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  روتسد  هب  لمع 

ار دوخ  باحـصا  زا  یخرب  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دنتـسناد  یم  نانآ  دوب ؛ يرگید  زیچ  رما  تقیقح  یلو 
هب تافو  ماگنه  ات  هتشاد  هاگن  دوخ  دزن  دنتسه ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  تماما و  مشاه و  ینب  اب  قفاوم  هک 

ص:57
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یلو دوش ، جراخ  نانآ  تسد  زا  تفالخ  دنیامن و  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هباحص  زا  هورگ  نآ  زین  تافو  زا  دعب  هدرک و  تیصو  وا 
.دوش یلمع  هک  دنراذگن  و  دننک ، يریگولج  لمع  نیا  ماجنا  زا  هدش  هک  يوحن  ره  هب  روط و  ره  هک  دوب  نیا  رب  نانآ  مزع 

یهدـنامرف هب  تسا ، لاس  ّنس و  مک  راک و  هزات  ناوج  هک  ار  هماسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ارچ  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 
؟ دومن دیکأت  وا  يریما  رب  هکلب  هدرکن  یهجوت  سک  چیه  فرح  هب  رکشل  یهدنامرف  زا  وا  نتشاذگ  رانک  داهنشیپ  هب  دیزگرب و  رکشل 

؟ تسیچ شا  هتکن 

ياه هناهب  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  نب  یلع  تماـما  تفـالخ و  هلئـسم  هب  شتلحر  زا  دـعب  هک  تسناد  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
تراـما و هک  دـنامهفب  مدرم  هب  لـمع  نیا  اـب  تساوـخ  دـنریگ ؛ یم  هدرخ  مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  نب  یلع  یناوـج  هلمج  زا  فـلتخم 

لاس نس و  مک  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  رذـع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  رد  دـیابن  نم  زا  دـعب  ّنس ، هب  هن  تسا ، تقایل  هب  تفالخ 
 - درم نز و  ناوج ، ریپ و  همه -  دـیاب  تسا ، تفـالخ  تراـما و  قیـال  یـسک  رگا  .دـنیامن  بصغ  ار  وا  ّقح  هدرک و  ضارتعا  تسا ،
هب نآ  زا  ندش  جراخ  رکشل و  ندز  مه  رب  اب  دشن و  یلمع  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ریبدت  نیا  هنافسأتم -  یلو -  دنشاب ، وا  عیطم 

(1) .دندز مه  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياه  هشقن  فلتخم  ياه  هناهب 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا  هدرکن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهروتسد  زا  تعاطا  هب  دیکا  رما  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  رگم 
ُلوُسَّرلا ُمُکاتآ  ام  َو  » 

ص:58
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زین و  .دیراذگاو » دنک  یهن  نآ  زا  هک  ار  هچ  نآ  دـیریگب و  دـهد  روتـسد  لوسر  هک  ار  هچ  نآ   » (1) ؛» اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو 
اوُمِّلَُـسی َْتیَـضَق َو  اَّمِم  ًاـجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِـجَی  ـال  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  اـمِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَـح  َنُونِمُْؤی  ـال  َکِّبَر  ـالَف َو  دـیامرف « : یم 

اهنت ناشعازن  تموصخ و  رد  هک  نآ  رگم  دنوش  یمن  نامیا  لها  تقیقح  هب  نانیا  هک  وت  يادـخ  هب  مسق  تسا  نینچ  هن   » (2) ؛» ًامِیلْسَت
« .دنشاب وت  نامرف  میلست  ناج  لد و  زا  ًالماک  هتشادن ، لد  رد  ضارتعا  هنوگ  چیه  ینک  هک  یمکح  ره  هاگ  نآ  دننک و  مکاح  ار  وت 

تیصو نتشون  هب  توعد   - 3

دمآرب ددص  رد  دشن ، یلمع  هنیدم  نوریب  هب  رکشل  اب  مدرم  نداتسرف  ریبدت  هک  دومن  هدهاشم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  نآ  زا  دعب 
همان تیصو  رد  تسا ، هدرک  دزشوگ  مدرم  هب  لاس  لوط 23  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  باب  رد  ار  یظفل  ياه  شرافس  مامت  هک 
هرجح زین  یفرط  زا  دوب و  هدیمرآ  رتسب  رد  هک  یلاح  رد  شتافو  زا  لبق  زور  دـنچ  هبنـش  جـنپ  زور  رد  ور  نیمه  زا  .دـنک  بوتکم  يا 

نآ رد  ات  دـیروایب  یباتک  : » دومرف هدرک و  تیعمج  هب  باطخ  دوب ، فلتخم  ياه  هورگ  ّتیعمج و  زا  ّولمم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
رارـصا هدرپ  تشپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نارـسمه  مشاه و  ینب  .دیوشن » هارمگ  نم  زا  دـعب  نآ  هب  لمع  اب  هک  مسیونب  يزیچ 
نیمزرس رد  هک  یفیط  نامه  یلو  .دنتشاد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  همان  تیـصو  نتـشون  يارب  ملق  هفیحـص و  ندروآ  رب  دیکا 

هللا یلـصربمایپ  هرجح  رد  دیامرفب ، نایب  شدعب  يافلخ  تماما  رما  رد  ار  دوخ  مالک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ات  دـندش  عنام  تافرع 
رگا هک  دش  هجوتم  هظحل  کی  رمع  .دندرک  يریگولج  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  روتـسد  ندش  یلمع  زا  دندوب و  عمج  زین  هلآو  هیلع 

مامت دوش  بوتکم  تیصو  نیا 

ص:59
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یمن حالص  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  تفلاخم  یفرط  زا  تفر و  دهاوخ  داب  رب  تفالخ  بصغ  رد  شیاهریبدت  اه و  هشقن 
نتشون دوخ  هب  دوخ  ًالمع و  هک  دهد  یتبسن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  دمآرب و  يا  هراچ  ددصرد  اذل  .دید 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  اریز  دیروایب ، هفیحـص  دهاوخ  یمن  : » تفگ هدرک  باطخ  مدرم  هب  ور  نیا  زا  .ددرگ  رثا  یب  تیـصو  همان و 
رارکت زین  نانآ  دندینـش ، وا  زا  شیرق  هیما و  ینب  رمع و  نارادفرط  هک  ار  هلمج  نیا  تسا »! سب  ار  ام  ادخ  باتک  دـیوگ ! یم  نایذـه 

همه هک  اوران ، تبـسن  نیا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دنتـساخرب  تفلاخم  هب  نانآ  اب  هدش  تحاران  تخـس  مشاه  ینب  یلو  .دندرک 
جراخ نم  دزن  زا  : » دومرف هدرک و  جراخ  هناخ  زا  ار  نانآ  هک  نیا  زج  دـیدن  يا  هراـچ  دـنک ؟ هچ  درب ، یم  لاؤس  ریز  ار  وا  تیـصخش 

(1) !«. دوش عازن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن  هک  تسین  راوازس  دیوش ،

فرط زا  اوران  تبسن  نیا  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب  افلخ  هسردم  یّلک  روط  هب  باطخ و  نب  رمع  نارادفرط  هک  تساج  نیا  بجعت 
ار نآ  دننک ، لقن  دنهاوخ  یم  دـشاب  نایذـه » رجه -   » نامه هک  ار  هملک  لصا  هک  یماگنه  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  رمع 

لاق : » دـنیوگ یم  دـنهد  یم  تبـسن  باطخ  نب  رمع  هب  هک  یماگنه  و  هَّللا .» لوسر  رجه  اولاـق : : » دـنیوگ یم  هداد  تبـسن  تیعمج  هب 
تبـسن عورـش  هک : دزاس  یم  نشور  ار  بلطم  هفیقـسلا »  » باتک رد  يرهوج  رکبوبا  مالک  یلو  عجولا .» هیلع  بلغ  دـق  ّیبنلا  ّنا  رمع :

هنوگ نیا  يرهوج  .دنداد  تبسن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  ار  هلمج  نیا  وا  زا  تعباتم  هب  شنارادفرط  هدوب و  رمع  بناج  زا  نایذه 
ار تبسن 

ص:60

ج 4، دمحا ، دنسم  ص 75 ؛ ج 5 ، هیصولا ، باتک  ملسم ، حیحـص  ص 9 ؛ ج 7 ، یـضرملا ، باتک  يراخب : حیحـص  ك.ر : . 133 - 1
ح 2992. ص 356 ،
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وا رب  ضرم  درد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  نومضم و  هک  تفگ  يا  هلمج  رمع  : » دنک یم  لقن  رمع  هیحان  زا 
هنافـسأتم .دـنا  هدرک  اـنعم  هب  لـقن  نآ  تحاـبق  تهج  هب  هک  هدوب  يرگید  زیچ  رمع  ریبعت  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا .» هدرک  هبلغ 

رد ریثا  نبا  مـالک  زا  هچ  رگ  .دـنا  هدروآ  ار  نومـضم  اـنعم و  هب  لـقن  دـنا و  هدرکن  لـقن  ار  هـملک  لـصا  نارگید  ملـسم و  يراـخب و 
.تسا هداد  رمع  دوخ  ًامیقتسم  ار  نایذه  تبسن  هک  دوش  یم  هدافتسا  دیدحلا  یبا  نبا  و  هیاهنلا » »

نآ ار  دوخ  تیـصو  باحـصا  ندش  صلاخ  فلاخم و  هورگ  ندرک  نوریب  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ریدقت  ره  هب  نکل 
هدرک و تیصو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  کیاکی  رب  باحـصا  زا  یخرب  دوجو  اب  سیق  نب  میلـس  ّصن  قبط  و  دومن ، نایب  دیاب  هک  روط 

(1) .درک یفرعم  دوخ  زا  دعب  يافلخ  ناونع  هب  ار  نانآ 

.دنا هدراذگ  مهبم  ار  عوضوم  لصا  یلو  دنا ، هدرک  هراشا  تیصو  نیا  هب  دوخ  یثیدح  ياه  باتک  رد  زین  تنس  لها 

زا ار  نیکرــشم  هـک  نآ  یکی  دوـمن : تیــصو  دروـم  هـس  هـب  رما ، رخآ  رد  ربماـیپ  : » دــیوگ یم  ثیدــح  نآ  ناـیاپ  رد  ساــبع  نـبا 
ِصوصخ رد  یلو  .دـیهد  هزاـجا  مداد ، دورو  هزاـجا  نم  هک  هنوگ  ناـمه  اـه  ناوراـک  هب  هک  نآ  رگید  .دـینارب  نوریب  برعلاـهریزج 

(2) .مدرک شومارف  ار  نآ  تسا : هدمآ  رگید  ثیداحا  زا  یخرب  رد  .درک و  توکس  مّوس  تیصو 

رگم تسین  نیا  .دنکن  لقن  ار  نآ  ای  ما  هدرک  شومارف  ار  نآ  زا  تمـسق  نیا  دـیوگب : سابع  نبا  یثیدـح  رد  هک  تسا  هتـشادن  هقباس 
فوخ

ص:61

ص 658. ج 2 ، سیق ، نب  میلس  باتک  . 134 - 1
باب 5. ّتیصو ، باتک  ملسم ، حیحص  باب 78 ؛ يزاغم ، باتک  يراخب ، حیحص  . 135 - 2
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لها مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تماما  تفالخ و  تیـالو و  هب  مّوس  تیـصو  متح  روط  هب  اریز  باـطخ ، نب  رمع  زا  ساـبع  نبا  سرت  و 
هک هنوگ  نامه  .درک  يریگولج  نآ  رـشن  زا  دیـسرت ، یم  رمع  زا  سابع  نبا  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا ، هدوب  مالـسلا  مهیلعربماـیپ  تیب 

نایب ار  ّقح  وا  توف  زا  دعب  هک  نیا  ات  دـنک ، تفلاخم  بیـصعت  لوع و  هلئـسم  رد  وا  رظن  اب  تسناوتن  باطخ  نب  رمع  تایح  نامز  رد 
.مدوب كانمیب  رمع  رظن  اب  تفلاخم  زا  تفگ : دندرک ، لاؤس  مکح  نایب  ریخأت  رد  وا  زا  هک  یماگنه  درک و 

؟ درک يریگولج  همان  نتشون  زا  رمع  ارچ 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  ریبدـت  دـصق و  دنتـشاذگن  شنارادـفرط  باطخ و  نب  رمع  ارچ  هک  دـنک  یم  روطخ  سکره  نهذ  رد  لاؤس  نیا 
زا رتالاب  یتراشب  هچ  دوب ؟ هدادن  تمایق  زور  ات  ار  تلالض  زا  تّما  يرادهگن  دیون  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگم  دوش ؟ یلمع  هلآو 

هنیک و ماقم و  هاج و  ّبح  هک  مییوگب  هچ  دندرک ؟ مورحم  تداعـس  نیا  زا  ار  تّما  ارچ  دندومن ؟ تفلاخم  راک  نیا  اب  ارچ  سپ  نیا ؟
وا .دنارورپ  یم  رـس  رد  یتاّین  هچ  رمع  هک  میناد  یم  .دـنک  یم  بلـس  لقع  زا  ار  يریگ  هجیتن  دوش و  یم  هریچ  لقع  رب  یهاگ  دـسح 

یلـصربمایپ هک  تسناد  یم  متح  روط  هب  وا  دهاوخ ، یم  تاود  ذـغاک و  مدرم  زا  هچ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسناد  یم 
مهیلع تیب  لها  هیقب  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  رما  رد  دوخ  یظفل  ياه  شرافـس  ندرک  بوتکم  دصق  هلآو  هیلع  هللا 

اعدا یعطق  يدهاوش  نآ  يارب  ناوت  یم  هکلب  تسین  اعدا  فرص  نیا  .دوش  یم  ّتیصو  نیا  نتشون  عنام  ور  نیمه  زا  دراد ، ار  مالسلا 
: مینک یم  هراشا  نآ  زا  هنومن  ود  هب  هک  دومن 

ثیدح ررکم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یناگدنز  رخاوا  رد  باطخ  نب  رمع   - 1

ص:62
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ناغمرا هب  امش  نایم  رد  اهب  نارگ  زیچ  ود  نم  دیامرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ثیدح ، نآ  رد  دوب ؛ هدیـسر  شـشوگ  هب  نیلقث 
ترتع باتک و  هرابرد  رمع  راب  نیدنچ  ار  ندشن » هارمگ   » ِریبعت نیا  .دش  دیهاوخن  هارمگ  زگره  ود  نآ  هب  کسمت  اب  هک  مراذـگ  یم 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  ناـبز  زا  ار  ریبعت  نیمه  زین  تاود  ذـغاک و  تساوخرد  ماـگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هرجح  رد  .دوب  هدـینش 
هللا یلصربمایپ  هک : درک  ادیپ  هجوت  هتکن  نیا  هب  رمع  ًاروف  دیوشن .» هارمگ  نآ  زا  دعب  هک  مسیونب  يا  همان  : » دیامرف یم  هک  دینش  هلآو 

.تساخرب تفلاخم  هب  نآ  اب  ًادیدش  اذل  دراد ، بوتکم  ار  ترتع  باتک و  هب  تیصو  ات  دراد  دصق  هلآو  هیلع 

هچ نآ  رگا  نارتش  ياه  نوخ  داب  وت  رب  تفگ : هدرک  نم  هب  ور  ...مدـش  دراو  وا  رب  رمع  تفالخ  لوا  رد  : » دـیوگ یم  سابع  نبا   - 2
لوسر هک  دـنک  یم  ناـمگ  اـیآ  دـناد ؟ یم  قـح  رب  ار  دوـخ  تفـالخ ، رما  رد  یلع  زوـنه  اـیآ  ییاـمن ! ناـمتک  منک  یم  لاؤـس  وـت  زا 

وت هب  تفگ : رمع  ...درک  قیدصت  زین  وا  مدرک ؛ لاؤس  مردـپ  زا  ار  نیا  .يرآ  متفگ : تسا ؟ هدومن  ّصن  وا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
(1) «. ...مدش عنام  نم  دنک ، هفیلخ ) ماما و  ناونع  هب   ) ّیلع مسا  هب  حیرصت  تساوخ  شیرامیب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  میوگب :

ص:63

ص 21. ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 136 - 1
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مخریدغ رد  تفالخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  بصن 

حیضوت

نیا قباطم  .تسا  مخ » ریدغ   » فورعم ثیدح  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لصف  الب  تفالخ  تماما و  تیالو و  هلدا  نیرتمهم  زا  یکی 
هدرک بوصنم  دوخ  زا  دعب  تماما  هب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ار  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیدح 

هرابرد ار  یتاهبـش  هچ  دنیوگ و  یم  هچ  نآ  هرابرد  تنـس  لها  دراد ؟ تلالد  یبلاطم  هچ  رب  تسا ؟ هنوگچ  ثیدـح  نیا  دنـس  .تسا 
.درک میهاوخ  حرطم  ثحب  نیا  رد  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  دنا ؟ هدرک  حرطم  ثیدح  نیا 

ریدغ هعقاو 

عاـمتجا رب  ینبم  ترـضح  ناـمرف  دـندومن ، ار  ادـخ  هناـخ  تراـیز  دـصق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ترجه ، لاـس  نـیمهد  رد 
و جـح ) کسانم  يادا   ) یهلا فیلاکت  ماجنا  يارب  یمیظع  هورگ  دـش ، نالعا  فارطا ، فئاوط  فلتخم و  لیابق  ناـیم  رد  ناناملـسم ،

مان اب  هک  داد ، یم  ماجنا  هنیدم ، هب  ترجاهم  زا  دعب  ربمایپ  هک  دوب  یّجح  اهنت  نیا  .دندمآ  هنیدم  هب  ترـضح ، نآ  تامیلعت  زا  يوریپ 
.مامتلا هجح  لامکلا و  هجح  غالبلا ، هجح  مالسالا ، هجح  عادولا ، هجح  لیبق : زا  تسا ؛ هدش  تبث  خیرات  رد  ددعتم ، ياه 

دوخ اب  مارحا ، هداس  هماج  ود  .دندرک  لسغ  هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ص:65
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زا هدایپ  جح ، دصق  هب  هدـعق ، يذ  ای 25   24 هبنـش ، زور  و  دنتخادنا ، كرابم  شود  هب  ار  يرگید  هتـسب و  رمک  هب  ار  یکی  دنتـشادرب :
نارجاهم مامت  قافتا  هب  دوخ و  تیب  لها  همه  اب  .دنداد  رارق  اه  جدوه  رد  زین ، ار  دوخ  مرح  لها  نانز و  یمامت  .دندش  جراخ  هنیدـم 

تمیزع و زا  هلبآ  يراـمیب  عویـش  تلع  هب  مدرم  زا  يرایـسب   (1) .دـندرک تکرح  مدرم ، زا  یگرزب  هورگ  برع و  لـیابق  راـصنا و  و 
114 ار ، اه  هدننک  تکرـش  دادعت  .دـندش  هارمه  ترـضح ، نآ  اب  يرامـش  یب  هورگ  دوجو ، نیا  اب  دـندنام  زاب  رفـس  نیا  رد  تکرش 
مالـسلا و هیلع  یلع  اـب  هک  یهورگ  و  هدوـب ، هکم  رد  هـک  یناـسک  دادـعت  هـتبلا  دـنا ؛ هدرک  تـبث  رتـشیب ، رازه و  اـت 124   120 رازه ،

.دوش یم  هدوزفا  دادعت  نیا  هب  دندمآ  نمی  زا  يرعشا  یسوموبا 

، نیما لیئربج  دندیـسر ، مخ ، ریدغ  هب  هک  یماگنه  .دندرک  هنیدم  هب  تشگزاب  گنهآ  تیعمج ، اب  ربمایپ  جـح ، مسارم  ماجنا  زا  دـعب 
هچ نآ  ام ! لوسر  يا   » (2) ؛» ...َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  دروآ « : ار  هیآ  نیا  لاعتم ، يادـخ  بناج  زا  دـمآ و  دورف 
یم بعـشنم  اج  نآ  زا  ددـعتم ، ياه  هار  هک  تسا  یهاگلزنم  هفحج ، .نک » غالبا  مدرم  هب  هدـش  لزاـن  وت  هب  تراـگدرورپ  بناـج  زا 

.تفرگ تروص  هّجحلا  يذ  هدجه  هبنش ، جنپ  زور  رد  اج ، نآ  هب  شنارای  ربمایپ و  دورو  .دوش 

ار وا  زا  تعاطا  يوریپ و  بوجو  هدرک و  یفرعم  ماما ، یلو و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ات  درک  رما  ربمایپ  هب  دنوادخ  فرط  زا  یحو ، نیما 
.دنک غالبا  قلخ  هب 

ناکم نآ  زا  هک  یناسک  و  دندیسر ، دندوب ، هلفاق  لابند  رد  هک  نانآ 

ص:66

ص 329. ج 6 ، يراسلاداشرا ، ص 511 ؛ عاتمالا ، يزیرقم ، ص 225 ؛ ج 3 ، دعس ، نبا  تاقبط  . 137 - 1
هیآ 67. هدئام ، هروس  . 138 - 2
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يادر زا  یتمسق  مدرم ، دوب ، مرگ  تدش  هب  اوه  .دننک  فرطرب  ار  اجنآ  كاشاخ  راخ و  دومرف : ربمایپ  .دنتشگ  زاب  دندوب ، هدرک  روبع 
.دندرک هیهت  يرداچ  ربمایپ ، شیاسآ  يارب  دندنکفا و  اپ  ریز  ار  یتمسق  رس و  رب  ار  دوخ 

.دنداد بیترت  یعفترم  لحم  رتش ، زاهج  زا  زامن ، نایاپ  زا  دعب  .دندرک  ادا  ناهارمه ، اب  ار  رهظ  زامن  ربمایپ ، دش و  هتفگ  رهظ  ناذا 

یم وا  زا  يرای  تسادـخ ، صوصخم  دـمح ، : » دومرف زاغآ  هنوگ  نیا  ار  هبطخ  تخاس و  هجوتم  ار  ناـگمه  دـنلب ، يادـص  اـب  ربماـیپ 
، وا زج  ار  ناهارمگ  .میرب  یم  هانپ  وا  هب  تسردان  لاـمعا  دوخ و  ياـه  يدـب  زا  .تسوا  رب  اـم  لـکوت  و  میراد ، ناـمیا  وا  هب  میهاوخ ،

دّمحم تسین و  وا  زج  يدوبعم  مهد  یم  یهاوگ  .دوب  دـهاوخن  يا  هدـننک  هارمگ  هدومرف  ییامنهار  وا  هک  ار  سک  نآ  .تسین  یهانپ 
یهاگآ ارم  اناد  نابرهم و  دنوادخ  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : وا  یگناگی  هب  یهاوگ  دنوادخ و  شیاتس  زا  سپ  .تسوا  هداتـسرف  هدنب و 

مادک ره  امش  نم و  .تفاتش  مهاوخ  یقاب  يارس  هب  تباجا و  ار  ادخ  توعد  رتدوز  هچ  ره  .تسا  هدمآ  رـس  هب  مرمع  نارود  هک  هداد 
؟ تسیچ امش  راتفگ  هشیدنا و  کنیا  .میلوئسم  میراد ، هدهع  رب  هچ  نآ  بسحرب 

، يدومنن غیرد  هفیظو ، هار  رد  شـشوک  اـم و  نداد  دـنپ  زا  يدرک و  غـالبا  ار  ادـخ  ماـیپ  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  اـم  : » دـنتفگ مدرم 
، تسوا هداتسرف  هدنب و  دّمحم  هک  نیا  دنوادخ و  یگناگی  هب  امش  هک  نیا  ایآ  : » دومرف سپس  دیامرف »! اطع  کین  شاداپ  وت  هب  يادخ 

نیا و  دزیگنا ، یم  رب  ادخ  ار  ناگدرم  هک  نیا  تسا و  ریذپان  دیدرت  تمایق  گرم و  خزود و  تشهب و  هک  نیا  و  دـیهد ؟ یم  یهاوگ 
« .میهد یم  یهاوگ  قیاقح ، نیا  هب  يرآ ! : » دنتفگ ناگمه  تسا »؟ امش  داقتعا  دروم  تسار و  همه  اه 
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هب ندیـسر  رگید و  يارـس  هب  لاقتنا  رد  نم  انامه  : » دومرف دـیکأت  اب  سپ ، شاـب .» هاوگ  ادـنوادخ ! : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
نیب تفاسم  دننام  هب  نم  ضوح  يانهپ  دیوش ؛ یم  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  امـش  تفرگ و  مهاوخ  تقبـس  امـش  رب  ضوح ، رانک 

نم هک  دیشاب ، بظاوم  دیشیدنیب و  .دراد  دوجو  نیمیس ، ياه  ماج  اه و  حدق  ناگراتس ، هرامش  هب  نآ  رد  تسا ، يرـصب »  » و اعنـص » »
گناـب مدرم  عـقوم ، نـیا  رد  دـینک »؟ یم  راـتفر  هنوـگچ  مراذـگ ، یم  امــش  ناـیم  رد  دــنمجرا  اـهب و  نارگ  زیچ  ود  مدوـخ  زا  سپ 

رد نآ  فرط  کـی  هک  تسادـخ ، باـتک  تسا  رت  گرزب  هچنآ  : » دومرف تسیچ ؟ اـهب  نارگ  زیچ  ود  نآ  هَّللا ، لوسر  اـی  دـندروآرب :
هچ نآ  .دـیوشن  هارمگ  اـت  دـیهدن  تسد  زا  دـیریگب و  مکحم  ار  نآ  نیارباـنب  .تسامـش  تـسد  رد  نآ ، رگید  فرط  ادـخ و  تـسد 

دنهاوخن ادج  رگیدکی  زا  زگره  ود  نیا  هک  تخاس ، هاگآ  ارم  نابرهم ، اناد و  يادخ  انامه ، .دشاب  یم  نم  ترتع  تسا ، رت  کچوک 
دیریگن و یـشیپ  ود  نآ  رب  نیاربانب  ما ، هدومن  تساوخرد  دوخ ، يادخ  زا  ار  رما  نیا  نم  دنوش ؛ دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دـش ،

«. دش دیهاوخ  كاله  هک  دینکن ، یهاتوک  دیتسیان و  زاب  ود  نآ  يوریپ  زا 

دندید و ار  وا  مدرم  .دش  نایامن  ود  ره  لغب  ریز  يدیفس  هک  يّدح  هب  ات  دومن ، دنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپس 
: دـنتفگ مدرم  دـشاب »؟ رتراوازـس  اـه  نآ  دوخ  زا  ناـمیا  لـها  رب  هک  تسیک  مدرم ! يا  : » داد همادا  هنوـگ  نیا  هَّللا ، لوـسر  .دـنتخانش 
یلوا و ناـشدوخ  زا  اـه  نآ  رب  متـسه و  نینمؤم  يـالوم  نم  تسا و  نم  يـالوم  ادـخ  اـنامه  : » دومرف .دـنرتاناد » شلوسر  يادـخ و  »

لبنح نب  دمحا  هتفگ  هب  انب  و  .دوب » دهاوخ  وا  يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  سک  ره  سپ  .مرتراوازس 
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نآ رادـب ، تسود  ایادـخراب ! : » تفگ دوشگ و  اعد  هب  تسد  سپـس  .دومن  رارکت  راب  راهچ  ار  هلمج  نیا  ربمایپ  اـه ،) یلبنح  ياوشیپ  )
ار وا  .نادرگراوخ  ار  وا  ناگدـننکراوخ  ار و  وا  نارای  اـمرف  يراـی  .دراد  نمـشد  ار  وا  هک  نآ  رادـب  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک 

«. هد رارق  یتسار  قح و  روحم  نازیم و  رایعم ،

« .دننک غالبا  دنناسرب و  نابیاغ  هب  ار  رما  نیا  دنرضاح ، هک  نانآ  دیاب  : » دومرف ربمایپ  هاگ ، نآ 

ُتْمَْمتَأَو ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکأ  َمْوَْیلَأ  دومن « : لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  یحو ، نیما  تیعمج ، ندش  هدنکارپ  زا  لبق 
ار مالـسا  نید  مدرک و  ماـمت  امـش  رب  ار  تمعن  مدومن و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما   » (1) ؛» ًانید َمالْسِالا  ْمَُکل  ُتیـضَرَو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع 
هب ادـخ  يدونـشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  رب  ربکا ، هَّللا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  عقوم  نیا  رد  .مدیدنـسپ » امـش  يارب 

« .نم زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاسر 

رسپ يا  وت  رب  داب ! كرابم  داب ! كرابم  : » دنتفگ تینهت  هنوگ  نیا  نینمؤملاریما ، هب  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیش هلمج  زا  رضاح ، تیعمج 
«. یتشگ نمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  بلاطوبا 

«. تشگ بجاو  همه  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  دنگوس ، ادخ  هب  : » تفگ سابع  نبا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میارـسب » يراعـشا  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ات  امرف  هزاجا  هَّللا ! لوسر  اـی  : » تفگ تباـث  نب  ناـسح 
، مالسا ربمایپ  رضحم  رد  شیرق ! ناگرزب  هورگ  يا  : » تفگ نینچ  تساخرب و  ناّسح  ماگنه ، نیا  رد  .یهلا » تکرب  تنمیم و  اب  وگب  »

: دورس ار  دوخ  راعشا  هنوگ  نیا  و  .میامن » یم  نایب  تشگ  مّلسم  هک  تیالو ، هرابرد  ار  دوخ  راتفگ  راعشا و 

ص:69

هیآ 6. هدئام ، هروس  . 139 - 1

ریدغ www.Ghaemiyeh.comترورض  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 77 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2032/AKS BARNAMEH/#content_note_69_1
http://www.ghaemiyeh.com


مهّیبن ریدغلا  موی  مهیدانی 

« ایدانم لوسرلاب  عمساف  مخب 

.راعشا رخآ  ات 

، ناهج ياج  چیه  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  .میدومن  نایب  دنراد  قافتا  نآ  عوقو  رب  یمالسا ، تما  همه  هک  ار ، ریدغ  هعقاو  زا  یلامجا 
(1) .تسا هدشن  رکذ  تایصوصخ ، ناشن و  مان و  نیا  هب  یناتساد  هعقاو و 

ریدغ هعقاو  تّیمها 

رت تیمها  اب  یناتساد  دیاش  تسا ؛ مالسا  خیرات  مهم  ياه  ناتساد  زا  مخ ، ریدغ  رد  تیالو ، ماقم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  بصن  ناتـساد 
ترضح نآ  یهلا  هرود  ماود  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  ياقب  رگنایب  هعقاو  نیا  .میشاب  هتـشادن  هعقاو  نیا  زا  رت  مهم  و 

.تسا هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  كرابم  دوجو  هاگ  یّلجت  رد 

یفخم و قیاقح  روهظ  لحم  ریدـغ ، دـنا ؛ هدـییور  نب  هشیر و  کی  زا  ود  نیا  تسا ؛ تماما  تلاسر و  دـنویپ  داـحتا و  ِناـشن  ریدـغ ،
.تسا هار  نیا  هب  نامدرم  تیاده  داشرا و  هدش و  ناهنپ  نطاوب 

.تسا نامحر  دونج  اب  ناطیش  دونج  دتسوداد  زور  تسا ، یگدرپسرس  زور  قح و  اب  تعیب  زور  ریدغ ،

.تسا کیرات  ياهربا  سپ  زا  باتملاع  دیشروخ  ششخرد  زور  ریدغ ،

ص:70
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ص 542. ج 3 ، يدجو ، دیرف  فراعملا ،
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مخ ریدغ  ییایفارغج  عضوم 

یمن یقاب  هدنیآ  ناتـسبات  ات  هدش و  عمج  لیـس  ای  ناراب  بآ  نآ  رد  هک  دنیوگ  ار  نیمز  زا  هتفر  ورف  ناکم  يانعم  هب  تغل  رد  ریدغ » »
.دنام

هنیدم هکم و  نیب  هک  ار  يریدـغ  هدوب و  راک  گنر  يدرم  مسا  مخ »  » هک هدرک  لقن  يرـشخمز  زا  يومح  توقای  مخ »  » هملک هرابرد 
(2)(1) .دنا هداد  تبسن  وا  هب  تسا  هفحُج  رد 

ات نآ  نیب  تفاسم  و  هنیدم ، ات  تسا  رت  کیدزن  هکم  هب  یلو  هنیدم ، هکم و  نیب  تسا  یعضوم  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  مخ » ریدغ  »
(4)(3) .تسا لیام  ود  هفحُج 

یلو دـندیمان ، یم  هَعیْهَم »  » ار نآ  ماـن  میدـق  رد  .هّکم و  زا  یبرغ  لامـش  رد  هنیدـم ، هب  هکم  هار  نیب  رد  گرزب  تـسا  یهد  هـفحُج » »
نآ مدرم  دمآ  یم  هک  بّرخم  ياه  لیـس  مایا  نآ  رد  و  تسا ، چوک  يانعم  هب  هفحج »  » اریز دنداد ؛ مان  رییغت  هفحُج »  » هب ار  وا  اهدـعب 

(5) .تسا هدش  بارخ  نآلا  هقطنم  نیا  .داد  یم  چوک  ار  راید 

هلـصاف هرّونم  هنیدـم  بونج  فرط  زا  رتمولیک  دودـح 450  و  تسا ، رود  هکم  لامـش  زا  رتمولیک  دودح 164  زورما  رد  مخ » ریدـغ  »
.دراد

ص:71
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ص 111. ج 1 ، نادلبلا ، مجعم  . 145 - 5
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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
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