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تاهبش هب  خساپو  یسانشریدغ 

باتک تاصخشم 

1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانشرس : 

یناوضر رغصا  یلع  فیلات  تاهبش  هب  خساپ  یسانشریدغ و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1384.  ) نامزلا بحاص  سدقم  دجسم  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ص  272 يرهاظ :  تاصخشم 

مراهچ پاچ  لایر   20000 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  20000 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  12000 لایر X-35-8484-964 ؛ :   11000 کباش : 
( مجنپ پاچ   ) لایر  25000 978-964-8484-35-9 ؛ : 

( مود پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ناتسمز 1384. مود :  پاچ  تشاددای : 

راهب 1386. موس :  پاچ  تشاددای : 

ناتسبات 1388. مجنپ :  پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1386. مراهچ :  پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.هیامن تشاددای : 

مخ ریدغ  عوضوم : 

ثیداحا مخ --  ریدغ  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP223/5/ر6غ 4 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م 4759-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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راتفگشیپ

ریدغ تقیقح  خیرات ، لوط  رد  اّما  تسا ، هدرک  یط  ار  شیوخ  ریس  خیرات ، هتشذگ و  ریدغ  هعقاو  زا  اه  لاس  نونکا  هک  تسا  تسرد 
هللا یلصربمایپ  هب  هک  یناملـسم  ره  يارب  ریدغ  تقیقح  هچ  ینید ، هدیقع  رظن  زا  هلمج  زا  .تسا  حرطم  ناملـسم  ره  يارب  رظن  دنچ  زا 

زا کی  چـیه  دزاس و  یلمع  ار  ربمایپ  ّتنـس  دـنک و  يوریپ  وا  ياهروتـسد  اه و  هتفگ  زا  دـهاوخ  یم  تسا و  هدروآ  نامیا  هلآو  هیلع 
دنک یم  عولط  دیشروخ  اب  هراومه  هک  تسا  یتقیقح  ءزج  تسا و  حرطم  زیخاتسر  هنماد  ات  دنکن ، كرت  ار  وا  تاداشرا  اه و  هتساوخ 

یناسنا و تازرابم  هار  رد  ینید  یـسایس -  یـشم  ّطخ  ندرک  ادـیپ  یعاـمتجا و  یلمع و  رظن  زا  .دوش  یم  رارکت  اـه  هظحل  نتم  رد  و 
؟ ارچ .تسا  نینچ  زین  يرامعتسا  ّدض 

ّقفوم يزاسزاب  هب  دـبای ، زاب  راکفا  ناـهذا و  رد  ار  شیوخ  ّتیّدـج  ریدـغ ، موهفم  رگا  یمالـسا ، یناـسنا و  تاـعامتجا  رظن  زا  نوچ 
.تخاس نومنهر  يرهوج  تدحو  کی  هب  ار  یمالسا  عماوج  ناوت  یم  رذگهر  نیا  زا  و  تشگ ، دهاوخ 

میظع و زور  نیا  تارطاخ  ندرک  هدنز  اب  تسیاب  یم  یمالسا  هعماج  ور  نیا  زا 
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نیرتگرزب زا  یکی  نآ ، هب  تبسن  نداد  تیساسح  نآ و  رد  هتفهن  میلاعت  رشن  یمالسا و  ياه  نیمزرس  نادنزرف  هب  نآ  ياوتحم  میهفت 
.دنک ایحا  ار  مالسا  یناسنا  ياه  نامرآ 

، نخس رگید  هب  و  تسا ، ناسنا  ياهزور  نیرت  نشور  زا  یکی  ندنام  هدیـشوپ  ای  ندیـشوپ  ریدغ »  » ندنام هدیـشوپ  ای  ندناشوپ  يرآ ،
.تسا یحو  يدبا  ییاهن و  دایرف  هکلب  دایرف ، نیرت  میظع  ندرک  ّدر 

: تفگ دیاب  تسا  ناربمایپ  متاخ  ام  ربمایپ  نوچ  ریدغ و  ییادخ  یحو  ياهدایرف  نایاپ  یمالـسا و  هعماج  رد  ییامنرهوج  رولبت  ریدغ 
مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تماما  یناسنا  تایح  ریـسم  رد  تیدـبا  داشرا  ینعی  .تسا  ریدـغ  زور  مکح  نامـسآ ، مکح  نیرخآ 

...تسا

...باتک نیا  فیلأت  ببس  اّما  و 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  ًامیقتسم  ار  نیملـسم  هک  تسا  یباتک  یئاور -  بتک  میرک و  نآرق  زا  سپ  باتک -  نیرت  یمالـسا 
لمع هداد و  ارف  شوگ  ات  دناشنب ، وا  تاروتـسد  نانخـس و  ياپ  هب  دـهد و  رارق  وا  ياه  هتـساوخ  میقتـسم  نایرج  رد  دزاس و  ور  هبور 

.دننک

دـنوش و راچد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  تانایرج  هب  ناناملـسم  دراذـگن  هک  تسا  یباتک  باـتک  نیرت  یمالـسا 
نخس و  ددرگ ، لیاح  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تاروتسد  قبط  رب  ندرک  راتفر  نانآ و  نایم  یناملظ  بش  نوچ  هایـس  ياهربا  تاعطق 

.دیوگ یم  هچ  هک  دنونشن  هک  ییاج  ات  دنک  نیگنس  ناششوگ  هب  ار  وا 

عادوـلا هجح  هبطخ  رد  هک  فـلَخ ،-  نب  هّیما  نب  هعیبر  هباحـص -  ِتوـصلا  ّيوـق  درم  نآ  نوـچ  هک  تسا  نآ  باـتک  نیرت  یمالـسا 
ییاهن ياه  شرافس  نیرخآ و  نانخس  دسرب ، نیملـسم  همه  شوگ  هب  ات  درک  یم  رارکت  ار  ربمایپ  نانخـس  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
اتـسار نیمه  رد  زیچان  فیلأت  نیا  ...دـهد  شرتسگ  اه  نامز  نورد  خـیرات و  لحاوس  ات  دـناسرب و  ناگمه  شوگ  هب  ار  تّما  ياوشیپ 

.تسا
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زا يریگ  هرهب  اب  ات  تسا  هدـش  هدیـشوک  ناوت  ّدـح  رد  نانمـشد ، تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  اـه و  هئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  رثا  نیا  رد 
.میرادرب نانآ  موش  ياه  هئطوت  زا  هدرپ  مییوگب و  خساپ  هدش  حرطم  تاماهتا  زا  یخرب  هب  یّنس ، هعیش و  عبانم 

.دشاب عّیشت  نانمشد  هئطوت  ياشفا  رد  کچوک  دنچ  ره  یماگ  هدوب ، دنمدوس  تقیقح  قح و  نابلاط  يارب  تکرح  نیا  تسا  دیما 

رکذتم ار  راتـشون  نیا  بویع  دـنیاشخبب و  نم  رب  ار  اه  یتساک  ات  مهاوخ  یم  نادنمـشیدنا  املع و  صوصخ  هب  ناگدـنناوخ ، همه  زا 
.دنوش

دنوادخ زا  ار  همه  شاداپ  منک و  یم  ینادردق  دندومن  يراکمه  بناجنیا  اب  ریدـغ  یللملا  نیب  داینب  رد  هک  یناسک  هیلک  زا  نایاپ  رد 
.مراد تلأسم  لاعتم 

یناشاک یناوضر  رغصا  یلع 
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یمالسا تدحو  ریدغ و 

هراشا

هدیاف یب  تسا -  هتشذگ  نآ  زا  يرایسب  نامز  هک  مالـسلا -  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  ریدغ و  زا  ثحب  ام  رـصع  رد  یخرب ، رظن  هب 
نیا زا  ثحب  .تسا  هتـشذگ  شعوقو  زا  اه  نرق  هک  یخیرات ، تسا  يا  هیـضق  هب  طوبرم  اـه  ثحب  نیا  اریز  تسا ، نیرفآ  ناـیز  هکلب 
نیا رد  رکبوبا ؟ ای  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسه ؟ هدوب و  یـسک  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  نیـشناج  هفیلخ و  هک 

؛ درادـن رگید  رثا  اه ، هنیک  نتخیگنارب  عازن و  هنتف و  داجیا  زج  نامز ، نیا  رد  ثحابم  نیا  اسب  هچ  یتح  تسا و  هدـیاف  زا  یلاخ  ناـمز 
تـسا از  فالتخا  هک  ثحابم  هنوگ  نیا  ارچ  تسا ، بهاذم  نیب  بیرقت  تدحو و  هب  مربم  جایتحا  هک  رـصع  نیا  رد  رگید  ترابع  هب 

. ...؟ ددرگ یم  حرطم 

.مینک نایب  یبلاطم  ّیط  رصع  نیا  رد  ار  تماما  ِثحب  دیاوف  راثآ و  میددص  رد  لاعتم  دنوادخ  فطل  هب  ام 

تدحو تقیقح   - 1

: میزادرپب نآ  یقیقح  موهفم  هب  ادتبا  دراد  اج  دهد ، یم  یناوارف  تیمها  تدحو »  » هژاو هب  هدننک ، لاکشا  هک  اج  نآ  زا 

یکی درک : يرگید  يادف  دیابن  ار  مادک  چیه  دریگ و  رارق  صاخ  هجوت  دروم  مه  رانک  رد  دیاب  هک  تسا  ّمهم  ناونع  حالطـصا و  ود 
.مالسا لصا  ظفح  يرگید  یمالسا و  تّما  یگچراپ  کی  تدحو و  ظفح 

رد هدرک و  ظفح  ار  فینح  نید  نیا  دنراد  هفیظو  ناناملسم  همه  هک  تسین  کش 
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نانمـشد ناناملـسم  هک  اـج  نآ  زا  نینچ  مـه  دـنراد ، ینیگنـس  تیلوئـسم  هار  نـیا  رد  ناـگمه  ور  نـیا  زا  دنـشوکب و  نآ  شرتـسگ 
ناناملـسم مالـسا و  نایک  ظفح  رد  هدـش و  دـحتم  دـیاب  دـننک ، دوبان  ار  ناناملـسم  مالـسا و  لـصا  دـنددص  رد  هک  دـنراد  یکرتشم 

دیابن زگره  .دننز  زابرـس  یمالـسا  مّلـسم  قیاقح  نایب  زا  هدرک و  یلاخ  هناش  رگید  هفیظو  زا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  .دنـشوکب 
رب مالـسا  رگا  سکع ، رب  هکلب  .مییامن  نآ  يادـف  عرف و  ار  تعیرـش  قیاقح  هداد و  رارق  فدـه  لصا و  ار  داـحتا  اـی  تدـحو  هلئـسم 

« تدحو  » هلئـسم تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  تسا ، نید  زا  يراد  هگن  تنایـص و  يارب  دراد ، دـیکات  ناناملـسم  نیب  داحتا  ای  تدـحو 
یب تاهیجوت  ددص  رد  هک  نآ  ای  درادرب و  بهذم  نید و  تامّلسم  یخرب  زا  تسد  هک  يروط  هب  دنک ؛ هولج  مهم  رایسب  یسک  يارب 

.دیآرب اهنآ  دروم 

دناد یم  هک  نآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا : بلطم  نیا  دّیؤم  دهاش و  نیرتهب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هریـس  خیرات و 
دـنور و یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  هطلـس و  ریز  يا  هدـع  زگره  تسا و  فلاخم  مشاه  ینب  مالـسلا و  هیلع  یلع  اـب  هّیما  ینب 

هیلع یلع  تماما  تیالو و  هدرک و  رظن  فرص  تقیقح  ّقح و  نایب  زا  هک  دشن  ثعاب  هلئـسم  نیا  اما  دنریذپ ، یمن  زگره  ار  وا  تماما 
تماـما تیـالو و  تشاد ، تیعقوم  دوب و  نکمم  هک  وحن  ره  اـج و  ره  رد  دوخ  تثعب  لاـس  لوط 23  رد  هکلب  دنکن ، نایب  ار  مالـسلا 
دنهاوخ فالتخا  عوضوم  نیا  رد  شتافو  ماـگنه  زا  تسناد  یم  عطق  روط  هب  هک  نیا  اـب  درک ، دزـشوگ  مدرم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

.درک نایب  ار  ّقح  همه  نیا  اب  درک ، دـهاوخ  ادـیپ  همادا  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  روهظ  زور  اـت  هدـنام  یقاـب  فـالتخا  نیا  هکلب  درک ،
نیا مه  زاب  دوش ، یم  فالتخا  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  هلئـسم  رـس  رب  تمایق  زور  اـت  دـناد  یم  هک  نیا  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

ار ترـضح  نآ  تسد  ههبـش  کش و  زا  يریگولج  يارب  ریدغ  زور  رد  یّتح  هک  دزرو ، یم  دیکأت  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  هنوگ 
.تسا هتشاد  وا  تیالو  رب  يدیکأت  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دننیبب  همه  ات  درب ، یم  الاب 

رد یّتح  درک ؛ رظن  فرـص  نآ  زا  دـیابن  یتّیعقوم  چـیه  رد  تسا و  لصا  تقیقح  ّقح و  نایب  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  اج  نیا  زا 
هک تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  .دش  دهاوخ  داجیا  یگتسد  ود  هدش و  داجیا  فص  ود  نیملـسم  نایم  نآ  نایب  اب  میناد  یم  هک  یتروص 

رگیدکی دوخ ، ياعّدم  نایب  اب  هکلب  دننک ، دوبان  ار  رگید  مه  هداتفا و  رگیدکی  ناج  هب  ناناملسم 
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نیـسح ماما  مایق  .دنـشابن  لفاغ  زین  كرتشم  نمـشد  زا  لاح  نیع  رد  یلو  دنیامن ، توعد  وکین  راتفگ  زا  يوریپ  هب  هدرک و  لمحت  ار 
زا هتـسد  ود  نیب  شمایق  اب  تسناد  یم  هک  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  اریز  تسام ، ياعدم  رب  یبوخ  دهاش  لیلد و  زین  مالـسلا  هیلع 

لفاغ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  لصا  زا  ناناملـسم  نیب  داـحتا  تهج  هب  زگره  لاـح  نیع  رد  دـش ، دـهاوخ  عازن  ناناملـسم 
.دشن

هب اجیب  زاـیتما  نداد  اـب  تسناوت  یم  ترـضح  یخرب  رظن  هب  اریز  تسا ، بلطم  نیا  ياـیوگ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  شور  هریس و 
ات دـنک  يریگولج  ناناملـسم  نیب  فالتخا  داجیا  زا  راـک  نیا  اـب  دریگب و  ار  نیفـص  لـمج و  گـنج  يولج  هیواـعم ، ریبز و  هحلط و 

زگره یمالسا  تعیرش  تقیقح و  ّقح و  مالـسا و  لوصا  ظفح  تهج  هب  ترـضح  نآ  یلو  دنوشن ، هتـشک  هیـضق  نیا  رد  رفن  نارازه 
.دنک یشوپ  مشچ  قیاقح  نآ  زا  دشن  رضاح 

لباـقم رد  دوخ  ملـسم  یعطق و  دـیاقع  ظـفح  اـب  هک  تسا  نآ  داـحتا - »  » رت حیحـص  تراـبع  هب  و  تدـحو - »  » موهفم تقیقح  سپ 
زا یلاخ  ضحم و  یملع  يوگتفگ  ثحب و  زا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  میشابن و  لفاغ  وا  زا  هتشاد و  يدحاو  عضوم  كرتشم  نمشد 

.تسا یمالسا  تعیرش  ظفح  يارب  تقیقح  رد  روما  همه  اریز  مینک ، زیهرپ  تابصعت 

یم لاؤس  وا  زا  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک و  یم  لاؤس  زامن  تقو  زا  نیفـص ، ِگنج  هبوبحب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  ور  نیا  زا 
دیابن اذـل  میگنج ؟ یم  زامن  ییاپرب  زا  ریغ  يارب  اـم  رگم  دـیامرف : یم  باوج  رد  تسا ؟ زاـمن  تقو  هچ  دربن  جوا  رد  نونکا  هک  دوش 

.ددرگ هلیسو  يادف  فده ، هاگ  چیه 

يا هیرظن  نایب  رد  یمالـسا  بهاذـم  نیب  يوگ  تفگ و  هتیمک  سیئر  رـصم و  رهزالا  هاگـشناد  سیئر  نواـعم  روشاـع ، دّـمحم  خـیش 
زا ینادرگ  يور  بهاذـم و  همه  ندرک  یکی  یمالـسا ، بهاذـم  نیب  بیرقت  هشیدـنا  زا  دوصقم  : » دـیوگ یم  نیتـم  یقطنم و  ًـالماک 

ثحب و هیاـپ  رب  دـیاب  بیرقت  .تسا  بیرقت  هشیدـنا  ندـناشک  ههاریب  هب  نـیا  هـک  تـسین ، رگید  یبهذـم  هـب  ندروآ  يور  یبهذـم و 
یملع يوگ  تفگ و  رد  یبهذم  ره  نادنمـشناد  دـیاب  تفر و  تافارخ  اب  دربن  هب  یملع  هحلـسا  نیا  اب  ناوتب  ات  دـشاب  یملع  شریذـپ 

ار دوخ  شناد  دوخ ،
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(1) «. دنریگب هجیتن  دنیوگب و  دنسانشب ، دننادب ، مارآ  طیحم  کی  رد  ات  دننک ، هلدابم 

طاقن هب  هاگن  دوش و  یم  یناهج  هعماج  رد  نتـسیز  يارب  یهورگ  نورد  يراکمه  ثعاـب  كرتشم ، طاـقن  هب  بهذـم  ره  لـها  هاـگن 
ارآ نییبت  تقیقح و  هب  ندیـسر  يارب  یملع  شهوژپ  ثحب و  رد  شالت  تیّدج و  ثعاب  یتاقیقحت ، یملع و  رتسب  کی  رد  فالتخا ،
هب رارقا  یهقف  مزاول  راثآ و  مالسلا ،» مهیلع  تیب  لها  تیالو  هب  کسمت   » راعـش شـشوپ  رد  ناوت  یمن  .ددرگ  یم  نارگید  تارظن  و 

فالتخا تاهج  زا  تابصعت ، يزادنارب  راعش  اب  و  یمالسا » تدحو   » ناونع تحت  ناوت  یمن  هک  روط  نامه  درک ، یفن  ار  نیتداهش » »
.دومن یشوپ  مشچ  نآ  مزاول  راثآ و  ینامیا و  لوصا  رد 

هچ تسا -  هناسانشراک  یملع و  نیزاوم  رب  يداقتعا  ینابم  يزیر  هیاپ  يانعم  هب  هکلب  تسین ، قیاقح  زا  لودع  يانعم  هب  بّصعت  یفن 
رب رگیدکی  اب  بهاذم  لها  كولس  يرکف ، ماظن  نیا  هجیتن  رد  ات  ثحب -  وگ و  تفگ و  هنیمز  رد  هچ  و  قیقحت ، شهوژپ و  هنیمز  رد 

.دریگ لکش  تنوشخ ، مدع  ارادم و  هیاپ 

ّقح رب  ماما  روحم  رب  تدحو   - 2

: دیامرف یم  میرک  نآرق  دراد ؛ یناوارف  دیکأت  ناناملسم  نایم  تدحو  رب  مالسا 

نآ دینک  دای  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  و   » (2) ؛} اًناوْخِإ ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  }
« .دیدش مه  ناردارب  وا  فطل  هب  ات  تخادنا  ینابرهم  تفلا و  امش  ياه  لد  نایم  سپ  دیدوب ، رگیدکی ]  ] نانمشد هک  هاگ 

سپ هک  دیشابم  یناسک  نوچ  و   » (3) ؛  ٌمیظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ُتانِّیَْبلا َو  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخا  اُوقَّرَفَت َو  َنیذَّلاَک  اُونوُکَت  {َو ال 
« .تسا نیگنس  یباذع  نانآ  يارب  دندرک و  ادیپ  فالتخا  مه  اب  دندش و  هدنکارپ  دمآ ، ناشیارب  راکشآ  لیالد  هک  نآ  زا 

« .دنردارب مه  اب  نانمؤم  تقیقح  رد   » (4) ؛} ٌهَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  }
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وت دـندش ، هقرف  هقرف  دـنتخاس و  هدـنکارپ  ار  نید  هک  یناـسک   » (1) ؛} ْیَـش ٍء یف  ْمُْهنِم  َتَْسل  اًعَیِـش  اُوناـک  ْمُهَنید َو  اوـُقَّرَف  َنیذَّلا  َّنِإ  }
« .یتسین ناشیا  لوئسم 

« .دیوشن هدنکارپ  دینز و  گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه  و   » (2) ؛} اُوقَّرَفَت اًعیمَج َو ال  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  {َو 

« .دورب نیب  زا  امش  تباهم  دیوش و  تسُس  هک  دینکم  عازن  مه  اب  و   » (3) ؛  ْمُکُحیر َبَهْذَت  اُولَشْفَتَف َو  اوُعَزانَت  {َو ال 

« .دیتسرپب ارم  سپ  امش ، راگدرورپ  منم  تسا و  هناگی  یتما  امش  تما  نیا  و   » (4) ؛  ِنوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَأ  ًهَدِحاو َو  ًهَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذه  َّنِإ  }

یم روحم  تدحو ، هک  دوب  لفاغ  دیابن  هتکن  نیا  زا  نکل  دراد ، داّحتا  یمالسا و  تدحو  هلئسم  رب  نآرق  هک  ناوارف  دیکأت  همه  نیا  اب 
لاناک روحم و  هک  نآ  نودب  تدحو ، لصا  رب  دیکأت  .تسا  مزال  داحتا  تدـحو و  هب  ندیـسر  يارب  یلاناک  رگید  ریبعت  هب  دـهاوخ و 

.تسا هدوهیب  وغل و  يراک  دوش ، صّخشم  نآ 

تـسا یهوجو  ياراد  نآرق  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  ریبعت  هب  اریز  دشاب ، تدحو  روحم  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  تماص  نآرق  زگره 
هب ینامـسآ  باتک  زا  هک  نآ  اب  میرک ، نآرق  هک  مینیب  یم  ور  نیا  زا  درک ؛ لـمح  هوجو  نآ  زا  کـی  ره  رب  ار  نآ  ظـفل  ناوت  یم  هک 

ربهار یسوم  باتک  زین ]  ] يو زا  شیپ  و   » (5) ؛} ًهَمْحَر اًمامِإ َو  یسُوم  ُباتِک  ِِهْلبَق  ْنِم  َو  : } دیامرف یم  هک  اج  نآ  دنک  یم  ریبعت  ماما » »
هفیحص  » (6) ؛  یسُوم َمیهاْربِإ َو  ِفُحُص  : } دیامرف یم  هدرک و  دای  یـسوم  میهاربا و  فحـص  زا  نینچمه  .تسا » هدوب  تمحر  هیام  و 

یم دـنک و  یم  یفرعم  قطان  ماما  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هدرکن ، اـفتکا  نآ  هب  لاـح  نیع  رد  یلو  .یـسوم » میهاربا و  ياـه 
ِساّنِلل َُکلِعاج  ّینِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  : } دیامرف
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هب ار  همه  نآ  يو  دومزایب و  یتاملک  اـب  شراـگدرورپ  ار  میهاربا  نوچ  و   » (1) ؛  َنیِملاّظلا يِدـْهَع  ُلانَی  َلاق ال  یتَّیِّرُذ  ْنِم  َلاق َو  ًامامِإ 
هب نم  نامیپ  دومرف : روطچ »؟]  ] منامدود زا  : » دیـسرپ میهاربا  « ] .مداد رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  وت  نم  : » دومرف وا ] هب  ادخ  ، ] دیناسر ماجنا 

« .دسر یمن  نارگدادیب 

تسا یقطان  ماما  هب  زاین  هکلب  تسین ، یفاک  تسا ، ینامسآ  ياه  باتک  نامه  هک  تماص  ماما  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  اج  نیا  زا 
.ددرگ یمالسا  تدحو  ّقح و  روحم  وا  رگید  ریبعت  هب  .دشاب و  تقیقح  ّقح و  رگنایب  فالتخا ، دراوم  رد  هک 

نآ ینعی  دننز ؛ گنچ  یهلا  نامسیر  هب  هک  دنک  یم  رما  ار  ناناملسم  اریز  دوش ؛ یم  نشور  یبوخ  هب  هتکن  نیا  زین   (2) ماصتعا هیآ  زا 
نیا یمالسا  تدحو  رد  مهم  رایـسب  هطباض  .تسین  موصعم  ّقح و  رب  ماما  زج  یـسک  دناسر ، یم  دنوادخ  هب  عطق  روط  هب  ار  امـش  هک 

.دوش یم  فشک  رما ، ناگربخ  هناسانشراک  یسررب  ثحب و  زا  سپ  هک  دشاب  یتقیقح  رب  تدحو  داحتا و  دیاب  نآ  هجیتن  هک  تسا 

نازیم رایعم و  نییعت  اب  ماصتعا  هیآ  .تسا  تقیقح  ریـسم  رد  تدـحو  هکلب  تسین ، قیاقح  زا  نتـشادرب  تسد  تدـحو ، هجیتن  دارم و 
ماـصتعا و اـب  رگم  دوـش  یمن  قّـقحم  تّما  رد  تدـحو  نیا  هک  دراد  یم  رب  هدرپ  ّمهم  رایـسب  زار  نـیا  زا  یمالـسا  تـما  رد  تدـحو 

رات هریت و  ياـه  هنتف  اـه و  یتخبدـب  يداو  رد  نداـتفا  ورف  هقرفت و  زا  ار  تّما  یهلا  نامـسیر  هب  ندز  گـنچ  هَّللا ؛» لـبح   » هب کـسمت 
.دهد یم  تاجن 

يوس کی  دراد : فرط  ود  نامـسیر  نیا  هک  تسا  نشور  .تسا  هدش  ریبعت  لبح  هب  تدحو ، روحم  زا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن 
هریاد بطق  نیا  دـیاب  سپ  .بیغ  رـشب و  نامـسآ ؛ نیمز و  نیب  تـسا  يا  هطـساو  تـسا ؛ لاـعتم  دـنوادخ  شرگید  يوـس  تـما و  نآ 
ناوت یم  اج  نیمه  زا  .ددرگ  بیغ  ملاع  اب  دوهش  ملاع  طابترا  هقلح  دناوتب  ات  دشاب  توکلم  بیغ و  ملاع  هب  لصّتم  داحتا ، تدحو و 

ّقح و رب  داحتا  سوه ؛ اوه و  هلکسا  رد  هن  دزادنیب ، رگنل  دریگ و  ولهپ  تقیقح  ّقح و  ردنب  رد  دیاب  تدحو  یتشک  هک  تفرگ  هجیتن 
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.سوه اوه و  رب  قافتا  هن  تسا ، رظن  ّدم  تقیقح 

ار تقیقح  هک  تسا  تّما  هفیظو  نیا ، .درادن و  تّما  قافو  مدع  ای  قافو  هب  یطبر  هنوگ  چـیه  هک  تسا  یتیعقاو  تقیقح » ، » نیا رب  انب 
سپ .ددرگ  دــّحتم  نآ ، رب  دوـخ  قیبـطت  اـب  تـقیقح ، نآ  كرد  زا  سپ  ینعی  دــنزب ؛ گـنچ  یعمج -  تروـص  هـب  نآ  هـب  دــبایب و 
.ددرگ لطاب  دنادرگ ، يور  يزیچ  زا  هاگ  ره  دشاب و  ّقح  نامه  دش ، قفتم  يزیچ  رب  هاگ  ره  هک  تسین  تما  ِقافتا  دولوم  تقیقح ،» »

اّمنإ : » دومرف هدرک و  ماـیق  دـیزی  هیلع  دز و  مه  رب  ار  ناناملـسم  داـحتا  هناعاجـش  مالـسلا ، هیلعادهـشلادیس  ترـضح  هک  هنوگ  ناـمه 
مایق مّدج  تّما  رد  حالـصا  تهج  هب  نم   » (1) ؛» .رکنملا نع  یهنأو  فورعملاب  رمآ  نأ  دیرأ  يّدـج  هّمأ  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ 

جایتحا رگید  تسا ، تقیقح  قح و  رایعم  كالم و  تّما ، قافتا  سفن  رگا  .تسا » رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نم  فدـه  مدرک و 
بسک مدرم  عامجا  زا  ار  دوخ  ّتیناقح  ّقح ، هک  تسا  ناهرب  نیرت  يوق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  حالـصا و  .درادن  حالـصا  هب 

هک یتایاور  هب  هعجارم  اب  .دنزاس  گنهامه  نآ  اب  ار  شیوخ  و  دننک ، هضرع  قح  رب  ار  دوخ  دـیاب  هک  دـنا  مدرم  نیا  هکلب  دـنک ، یمن 
نیقی عطق و  روط  هب  ار  ناسنا  هک  دنا  موصعم  ناماما  نامه  ادخ  نامسیر  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  زین  هدش  دراو  ماصتعا »  » هیآ لیذ 

.دنناسر یم  لاعتم  دنوادخ  هب 

ناوت یم  نینچ  مه   (2) .تسا هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  هک  هدروآ  یتاـیآ  فیدر  رد  ار  هیآ  نیا  یمتیه  رجح  نبا 
ود هب  هک  دنک  یم  رما  ار  نانمؤم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ثیدح ، نآ  رد  اریز  تسناد ، ماصتعا »  » هیآ رّـسفم  ار  نیلقث  ثیدح 

.دنوش اهر  یهارمگ  زا  هدش و  نومنهر  تقیقح  ّقح و  هب  ات  تسا ، ترتع  نآرق و  نامه  هک  دننز ، گنچ  اهب  نارگ  رهوگ 

تسا يزیچ  نامـسیر ، اریز  تسا ، ندز  گنچ  کسمت و  ماصتعا ،»  » زا دوصقم  دیوگ : یم  ماصتعا »  » هیآ ریـسفت  رد  يربط  رفعج  وبا 
.تسا هتفر  راک  هب  ماصتعا »  » هملک نیلقث ، ثیدـح  ياـه  نتم  زا  یخرب  رد  رگید  فرط  زا   (3) .دناسر دهاوخ  دـصقم  هب  ار  ناسنا  هک 

زا

ص:15

ص 329. ج 44 ، راونالاراحب ، . 13 - 1
ص 90. هقرحملا ، قعاوصلا  . 14 - 2
ص 21. ج 4 ، نایبلا ، عماج  . 15 - 3

تاهبش هب  خساپو  www.Ghaemiyeh.comیسانشریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 325زکرم  هحفص 32 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_15_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_15_3
http://www.ghaemiyeh.com


اّولـضت نل  ام  مکیف  تکرت  ّینا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  ار  نیلقث  ثیدح  هبیـش ، یبا  نبا  هنومن  باب 
هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  ار  نیلقث  ثیدـح  ناثدـحم ، نارـسفم و  هک  تساـج  نیا  زا  . (1)« .یترتع هَّللا و  باـتک  هب : متمـصتعا  نا  يدـعب 

.دنا هدرک  رکذ  ماصتعا » »

کّـسمتمی هاـجنلا و  هنیفـس  بکری  نأ  ّبحأ  نم  : » دـنک یم  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  یناکـسح  مکاـح 
تاجن یتشک  رب  راوس  دراد  تسود  هک  یسک   » (2) ؛» هدلو نم  هادـهلاب  ّمتأیل  ًاّیلع و  لاویلف  نیتملا  هَّللا  لبحب  مصتعی  یقثولا و  هورعلاب 

وا رگتیاده  نادنزرف  هب  هتفریذپ و  ار  یلع  تیالو  دیاب  دشاب ، هتـشاد  یهلا  نامـسیر  هب  ماصتعا  دنز و  گنچ  مکحم  نامـسیر  هب  هدش 
« .دنک ادتقا 

روحم مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تسا  هدمآ  نآ  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  هفیرـش و  هیآ  زا  هک  نیا  هجیتن 
رب تایاور  نآرق و  هک  تسا  یتدحو  روحم  زا  ثحب  تقیقح ، رد  نانآ  تیالو  تماما و  زا  ثحب  و  دنا ، یمالـسا  تّما  نایم  تدـحو 

؛ دنراد دیکأت  رما  نیا  رب  زین  رگید  تایاور  هک  هنوگ  نامه  .دنا  هتشاد  یناوارف  دیکأت  نآ 

نم ضرالا  لهال  ناما  موجنلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  يروباشین  مکاح 
لها ناما  ناگراتس ،  » (3) ؛» سیلبا بزح  اوراصف  اوفلتخا  برعلا  نم  هلیبق  اهتفلاخ  اذإف  فالتخالا  نم  یتّمال  ناـما  یتیب  لـها  قرغلا و 
نایم رد  دننک ، تفلاخم  نانآ  اب  برع  زا  يا  هلیبق  هاگ  ره  فالتخا و  زا  متّما  يارب  دنا  ناما  نم  تیب  لها  ندـش و  قرغ  زا  دـنا  نیمز 

، داتـسیا هبعک  رانک  رد  وا  هک  دـنک  یم  لقن  رذوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و  .دـندرگ » یم  سیلبا  بزح  ءزج  هداتفا و  فالتخا  ناـشدوخ 
، دسانش یمن  سک  ره  دسانش و  یم  هک  دسانـش  یم  ارم  سک  ره  مدرم ! يا  دومرف : مدرم  هب  باطخ  تفرگ ، هبعک  ِرد  هب  ار  اه  تسد 

اجن اهبکر  نم  هموق  نم  حون  هنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  نا  الا  : » دومرف هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مرذوبا ، نم 
زا هک  یـسک  دبای و  یم  تاجن  دوش ، نآ  رب  راوس  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  لثَم  نم ، تیب  لها  لثَم   » (4) ؛» قرغ اهنع  فلخت  نم  و 

هاگ نآ  .دوش » یم  قرغ  دنک ، فّلخت  نآ 

ص:16

.هبیش یبا  نبا  فّنصملا ، . 16 - 1
ص 168. ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 17 - 2

ص 149. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 18 - 3
ص 151. ج 3 ، نامه ، . 19 - 4
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.درمش یم  حیحص  ار  ثیدح  ود  ره 

تدحو زاس  هنیمز  یملع  ثحب   - 3

حیضوت

، تّما نیب  فـالخ  نیرت  گرزب  : » دـیوگ یم  یناتـسرهش  .تسا  يربـهر  تماـما و  هلئـسم  یمالـسا ، تّما  نیب  فـالتخا  نیرت  گرزب 
ره اذل   (1) «. تسا هدشن  هدیشک  ریشمش  ردق  نیا  تماما  دننام  مالـسا  رد  يا  هلئـسم  چیه  يارب  اریز  تسا ، تماما  هلئـسم  رد  فالتخا 

هنوگ ره  زا  یلاخ  ِیملع  ثحب  زا  تسد  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  دشوکب  ناناملـسم  تدـحو  هار  رد  هک  دراد  هفیظو  یناملـسم 
ياه هقرف  زا  مادـک  ره  هک  یماگنه  .دراد  رثا  ناملـسم  فوفـص  تدـحو  رد  عطق  روط  هب  اه  ثحب  نیا  اریز  دراد ، رب  داـنع  بّصعت و 

ینمـشد هنیک و  .تسا  تنـس  نآرق و  لقع و  هب  دنتـسم  شدـئاقع  زین  وا  هک  دـنادب  هدرب و  رگید  هقرف  یعقاو  دـیاقع  هب  یپ  ناملـسم ،
دنربخ و یب  رگیدکی  دیاقع  زا  ناناملسم  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  اه  ینمشد  اه و  هنیک  مّهم  شخب  .دوش  یم  رتمک  رگیدکی  هب  تبسن 

نآ رطاخ  هب  دنهد ، یم  تبـسن  قافن  هب  ار  هیقت  دننک ، یم  رفک  هب  مهتم  ادب  هب  داقتعا  تهج  هب  ار  هعیـش  رگا  .دنناد  یم  لیلد  نودب  ای 
یم زاب  ناـمدوخ  دـیاقع  ندومن  هضرع  رد  اـم  یهاـتوک  هب  نآ  زا  یـشخب  هک  دـنا ، هاـگآان  لـمع  داـقتعا و  نیا  تقیقح  زا  هک  تسا 
یم ّولغ  نآ  طیارش  تماما و  هلئسم  رد  ار  هیماما  هعیـش  داقتعا  تنـس  لها  رگا  تسین  انثتـسم  عوضوم  نیا  زا  زین  تماما  هلئـسم  .ددرگ 

يدایز دودح  ات  میدرک  لمع  بوخ  هک  اج  ره  و  میا ، هدرکن  یفرعم  ار  نآ  حیحص  یملع و  روط  هب  ام  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دنناد ،
: مینک یم  هراشا  لیبق  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .میا  هدش  ناناملسم  تدحو  زاس  هنیمز  میا و  هدوب  قفوم 

قح هب  لیامت  فلا - 

تیب لها  تیعجرم  هعیـش و  هقف  رد  ناوارف  هعلاطم  زا  دعب  دوخ ، رـصع  رد  رـصم  رهزألا  هاگـشناد  سیئر  توتلـش ، دومحم  خیـش   - 1
یم دـنک و  یم  رداـص  يرفعج  بهذـم  هب  دـّبعت  زاوج  رد  ار  دوخ  فورعم  ياوتف  هدرب و  يرفعج  هعیـش  راـبتعا  هب  یپ  مالـسلا  مهیلع 

بهذم : » دیوگ

ص:17

ص 24. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  . 20 - 1
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لها بهاذم  ریاس  دـننامه  تسا ، زیاج  ًاعرـش  نآ  هب  دـّبعت  هک  تسا  یبهذـم  يرـشع ، انثا  یماما  هعیـش  بهذـم  هب  فورعم  يرفعج ،
(1) «. دنبای یصالخ  نّیعم  یبهاذم  هب  تبسن  ّقحان  هب  ِبّصعت  زا  هتخانش و  ار  نآ  هک  ناناملسم  رب  تسا  راوازس  اذل  تنس ،

زا نم  : » دـیوگ یم  هدرک ، دـییأت  ار  وا  رظن  تشون  توتلـش  ياوتف  رب  هک  یظیرقت  رد  زین  ماّحف  دّـمحم  دّـمحم  رتکد  رهزأ ، خیـش   - 2
اوتف وا  .مبجع  رد  وا  هقف  لوصا  نآرق و  ریـسفت  برع ، تغل  زا  يدنم  هرهب  عالطا ، یگدرتسگ  ملع ، قالخا ، توتلـش و  دومحم  خـیش 
نامه زین  نم  داقتعا  هک  دراد ، یمکحم  ساسا  وا  ياوتف  هک  مرادن  کش  .تسا  هدرک  رداص  ار  هیماما  هعیـش  بهذم  هب  دـبعت  زاوج  هب 

(2) «. تسا

هک يا  هناعاجش  حیرـص و  ياوتف  نآ  اب  دومن و  تافتلا  میرک  يانعم  نیا  هب  هک  ار  توتلـش  خیـش  دنک  تمحر  ادخ  : » دیوگ یم  زین  و 
یهقف و تسا  یبهذـم  هک  تهج  نآ  زا  داد ، هیماما  هعیـش  بهذـم  هب  لمع  زاوج  هب  اوتف  وا  تخاس ، هنادواـج  ار  شدوخ  درک  رداـص 

(3) «. ...تسا مکحم  لیلد  تنس و  باتک و  رب  نآ  دامتعا  و  یمالسا ،

ناملسم نیب  بیرقت  رد  ار  ینالوط  هار  توتلش ، دومحم  خیش  ربکا ؛ داتسا  ياوتف  هک  مدقتعم  نم  : » دیوگ یم  یلازغ  دّمحم  خیـش   - 3
هنیک هک  دندوب  لایخ  نیا  رد  نانآ  دندنارورپ ، یم  رس  رد  نیقرشتسم  هک  تسا  یتالایخ  بیذکت  تقیقح  رد  وا  لمع  ...تسا  هدومیپ 

رد دـحاو  ياول  تحت  دنـسرب و  تدـحو  هب  هک  نآ  زا  لبق  ار  یمالـسا  تما  يزور  هرخالاب  تسا  ناناملـسم  نیب  هک  یتافالتخا  اـه و 
(4) «. تسا راک  نیلوا  هار و  عورش  نم  رظن  رد  اوتف  نیا  یلو  .درک  دهاوخ  دوبان  هدیشاپ و  مه  زا  دنیآ ،

مدرم میهد و  یم  اوتف  نآ  هب  هدرمش و  مرتحم  ار  توتلـش  خیـش  ياوتف  زین  ام  : » دیوگ یم  هرهاق  دجاسم  ریدم  راجن ، نمحرلادبع   - 4
ارچ تسا ، ّقح  نیع  حیحص و  وا  يأر  دهتجم ، تسا  یماما  توتلـش ، خیـش  .میراد  یم  رذح  رب  هناگ  راهچ  بهاذم  رد  راصحنا  زا  ار 

یلاح رد  مییامن ، ینّیعم  بهاذم  رب  افتکا  نامیاواتف ، هشیدنا و  رد  دیاب 

ص:18

.هرهاق يرجه ، لوالا 1378  عیبر  خیرات 13  مالسالا ، هلاسر  هلجم  ص 59 ؛  یعفار ، انمالسا ، . 21 - 1
ص 64. هیمالسإلا ، هدحولا  لیبس  یف  . 22 - 2

.نامه . 23 - 3
ص 257. هعیرشلاو ، هدیقعلا  نع  عافد  . 24 - 4
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(1) »؟ دندوب دهتجم  نانآ  همه  هک 

ره نآرق و  لوسر و  ادخ و  هب  دنا و  ناملسم  یگمه  هیماما  هعیش  : » دیوگ یم  هرهزوبا  توتلش و  خیـش  داتـسا  کب ، دمحا  داتـسا   - 5
هدید ّنف  ملع و  ره  رد  ییاملع  گرزب و  یناهیقف  دیدج  میدق و  زا  نانآ  نایم  رد  .دنراد  نامیا  هدروآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هچ 

اهنآ زا  يدایز  رادقم  رب  نم  دسر و  یم  رازه  اهدص  هب  نانآ  تافیلأت  .دنراد  عیسو  یتاعالطا  هتـشاد و  قیمع  يرّکفت  نانآ  .دوش  یم 
(2) «. مدومن ادیپ  عالطا 

ای نآرق  صوصخ  هب  دنیوگ  یم  هچ  ره  یمالسا ...، تسا  يا  هقرف  هعیش ، هک  تسین  یکش  : » دسیون یم  زین  هرهزوبا  دّمحم  خیـش   - 6
رگیدـکی زا  هدوب و  تسود  اه  یّنـس  زا  دوخ  ناگیاسمه  اب  نانآ  .دـننک  یم  کـسمت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  بوسنم  ثیداـحا 

(3) «. دنرادن ترفن 

نآ میوگ و  یم  دنا  هتفگ  نامحلاص  فلـس  هک  ار  یبلطم  نامه  نم  : » دیوگ یم  ندرا  نایتفم  زا  یکی  يواطرـس ، دومحم  داتـسا   - 7
(4) «. میراد يردارب  ّقح  نانآ  رب  زین  ام  دنراد و  يردارب  تّوخا و  قح  ام  رب  دنتسه ، ام  ینید  ناردارب  هیماما  هعیش  هک  نیا 

تسا و مالـسا  نشور  امن و  مامت  هنیآ  هک  تسا  یبهذم  اهنت  هعیـش  نم  هدیقع  هب  : » دیوگ یم  زین  دوصقملادبع  حاتفلادبع  داتـسا   - 8
تامدخ رب  تسا  دهاش  نیرتهب  خـیرات  .دـیامن  رظن  هعیـش  لامعا  دـئاقع و  لالخ  زا  دـیاب  دـنک  رظن  مالـسا  رب  دـهاوخب  هک  یـسک  ره 

(5) «. تسا هتشاد  یمالسا  هدیقع  زا  عافد  ياه  نادیم  رد  هعیش  هک  یناوارف 

ّربدـتم هدـنناوخ  يارب  مناوت  یم  اج  نیا  زا  : » دـیوگ یم  هرهاق  نابز  هدکـشناد  رد  برع  تایبدا  داتـسا  دواد ، یفنح  دـماح  رتکد   - 9
ولمم يراثآ  رب  مئاق  ای  ضحم ، یلقن  تسا  یبهذم  هک  دننک  یم  نامگ  اه  ینایفـس  نافرحنم و  هک  هنوگ  نآ  عیـشت  هک  مزاس  راکـشآ 

رد عیـشت  هکلب  تسین ، خـیرات  رد  یلایخ  ياه  تیـصخش  رگید  أبـس و  نب  هَّللا  دـبع  هب  بوسنم  ای  تایلیئارـسا ، ماهوا و  تاـفارخ و  زا 
هک تسا  يزیچ  نآ  سکع  هب  ام  دیدج  یملع  شور 

ص:19

ص 66. هیمالسالا ، هدحولا  لیبس  یف  . 25 - 1
.یمالسالا عیرشتلا  خیرات  . 26 - 2

ص 39. هّیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  . 27 - 3
ص 252. يرجه ، لّوا 1413  لاس  هرامش 2 ، نیلقثلا ، هلاسر  هلجم  . 28 - 4

.هیمالسالا هدحولا  لیبس  یف  . 29 - 5
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بهاذـم نایم  رد  تسا و  هتـشاد  لوقعم  لوقنم و  هب  یـصاخ  تیانع  هک  تسا  یمالـسا  بهذـم  نیلوا  عیـشت  .دـننک  یم  نامگ  ناـنآ 
لوقعم و نیب  عمج  رد  هعیش  هک  يزایتما  دوبن  رگا  .تسا و  يا  هدرتسگ  قفا  ياراد  هک  دنک  باختنا  ار  یهار  تسا  هتـسناوت  یمالـسا 
اب هک  يّدح  هب  دهد  قفو  ناکم  نامز و  طیارـش  اب  ار  دوخ  هدیـسر و  داهتجا  رد  دّدجت  حور  هب  تسناوت  یمن  زگره  هدرک  ادیپ  لوقنم 

(1) «. دشاب هتشادن  تافانم  یمالسا  تعیرش  حور 

ام درذگ و  یم  مالسا  خیرات  رب  هک  تسا  نرق  هدزیـس  : » دیوگ یم  تسا  هتـشون  أبـس  نب  هَّللادبع  باتک  رب  هک  یظیرقت  رد  نینچمه  وا 
ببـس دـب  شور  نیا  .یناسفن  ياهاوه  فطاوع و  اب  جوزمم  ییاواتف  میتسه ، هعیـش  ّدـض  رب  املع  بناـج  زا  ییاـهاوتف  رودـص  دـهاش 

مورحم هقرف  نیا  ناگرزب  فراعم  زا  یمالـسا  ياملع  ملع و  زین  رذـگهر  نیا  زا  .تسا و  هدـش  یمالـسا  ياه  هقرف  نیب  میظع  فاکش 
رب رذگهر  نیا  زا  هک  یتاراسخ  تقیقح  رد  .دنا و  هدوب  مورحم  نانآ  ياه  قوذ  تارمث  هنومن و  يارآ  زا  هک  هنوگ  نامه  دنا ، هتشگ 
رد هک  یتاـفارخ  تسا ، هدـش  دراو  عیـشت  هعیـش و  هب  تاـفارخ  نیا  طـسوت  هک  یتاراـسخ  زا  تسا  رتشیب  هدیـسر ، شناد  ملع و  ملاـع 

ماما ود  داتسا  یعیش -  هقف  راد  مچرپ  ت 148ه ).   ) قداص رفعج  ماما  هک  نیا  سب ، ار  وت  .تسا و  اّربم  نآ  زا  هعیـش  تحاس  تقیقح ،
هفینح وبا  هک  تسا  تهج  نیمه  رد  و  ت 179ه ).   ) سنا نب  کلام  هَّللادبعوبا  و  ت 150ه ).   ) تباث نب  نامعن  هفینحوبا  تسا : یّنس 
هرهب دّمحم  نب  رفعج  ناوارف  ملع  زا  هک  تسا  یلاس  ود  نامه  وا  دوصقم  .دـش  یم  كاله  نامعن  دوبن ، لاس  ود  نآ  رگا  دـیوگ : یم 

(2) «. مدیدن دّمحم  نب  رفعج  زا  رت  هیقف  ار  یسک  نم  دیوگ : یم  سنا  نب  کلام  .دوب و  هدرب  اه 

یمالـسا ملاع  : » دـسیون یم  هللا  همحر  ینیما  همالع  هب  دوخ  همان  رد  بلح  ياه  تیـصخش  زا  یکی  یلاـیک  نمحرلا  دـبع  رتکد   - 10
مشاه ینب  هجیتن  رد  دش و  فالتخا  نیملسم  نیب  مظعا ، لوسر  تافو  زا  دعب  هک  ارچ  ...دراد  تاقیقحت  نیا  لثم  هب  دیدش  زاین  هشیمه 

ناناملسم هک  دش  هچ  دیآ ، نایم  هب  نخس  ناناملسم  لالحنا  طاطحنا و  لماوع  زا  هک  تسا  راوازـس  زین  و  دندش ؟ مورحم  دوخ  ّقح  زا 
نکمم ایآ  دنا ؟ هدش  التبم  زورما  عضو  نیا  هب 

ص:20

ص 33. هدلاخلا ، بتکلا  یف  تارظن  . 30 - 1
ص 13. ج 1 ، أبس ، نب  هَّللا  دبع  . 31 - 2
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(1) .»؟ دنادرگ زاب  نآ ، رب  دامتعا  لیصا و  خیرات  هب  عوجر  اب  هتفر  ناناملسم  تسد  زا  هچ  نآ  تسا 

قرش و رد  ناگدننک  ثحب  زا  يرایسب  : » دیوگ یم  رهزألا  هاگشناد  رد  یمالسا  هفسلف  سّردم  ینازاتفت ، یمینغ  ءافولاوبا  داتسا   - 11
.تسین راگزاس  یلقن  دهاوش  ای  لیلد  چیه  اب  هک  دنا  هدش  هعیـش  ّدض  رب  يدایز  تسردان  ماکحا  راچد  دیدج ، میدق و  زا  ملاع ، برغ 
.دنیامن یم  مهتم  اهنآ  هب  ار  هعیـش  دننک ، لاؤس  نآ  داسف  تحـص و  زا  هک  نآ  نودـب  هدرک و  تسد  هب  تسد  ار  ماکحا  نیا  زین  مدرم 
رداصم هب  تبـسن  نانآ  یعالطا  یب  زا  یـشان  هک  تسا  یلهج  دـش ، هعیـش  هب  تبـسن  ناـنآ  یفاـصنا  یب  هب  ّرجنم  هک  یلماوع  هلمج  زا 

(2) «. دنا هدومن  هعجارم  هعیش  نانمشد  ياه  باتک  هب  اهنت  تاماهتا  نآ  رد  تسا و  هعیش 

قح هب  فارتعا  ب - 

لوا تمسق 

تیـصخش زا  یخرب  لیامت  هب  ّرجنم  اهنت  هن  اه ، نآ  رد  فیلات  نسحا و  ریغ  لادـج  بّصعت و  زا  يراع  ضحم و  یملع  ثحاـبم  حرط 
لوصا و ياراد  هک  یبهذـم  ناونع  هب  هیماما  هعیـش  لوبق  يرفعج و  بهذـم  هب  دـّبعت  زاوج  هب  فارتعا  رد  تنـس  لها  لّوا  زارط  ياـه 

اهر ار  دوخ  بهذم  تنـس  لها  ناگرزب  زا  رگید  يا  هدـع  هک  دـش  ثعاب  هکلب  دـش ، تسا ، ثیدـح  نآرق و  لقع و  هب  دنتـسم  عورف 
بهذم نامه  هک  عیـشت  زج  یبهذم  چیه  رد  نآ  تسا و  یکی  ّقح  هک  دننک  فارتعا  .دـنریگب و  شوغآ  رد  ار  عیـشت  بهذـم  هدرک ،

: مینک یم  یفرعم  ار  صاخشا  نیا  زا  يدادعت  کنیا  .تسین  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

یکاطنا نیما  یعرم ، دّمحم  خیش  همالع   - 1

مولع يریگارف  يارب  دمحا  شردارب  هارمه  هب  .تشاد  یعفاش  بهذم  .دش  دـلوتم  لاس 1314ه  رد  هیکاـطنا  عباوت  زا  وصنع  هیرق  رد  وا 
دومحم یغارم ، یفطـصم  خیـش  لیبق : زا  رهزا ؛ لّوا  زارط  ياه  تیـصخش  زا  یتامدـقم  لحارم  ّیط  زا  دـعب  دومن و  تمیزع  رـصم  هب 

ملع زا  یلاع  تاجرد  هب  هدرک و  هدافتسا  نارگید  میحر و  خیش  ینهم ، هطوبا 

ص:21

ص 4 و 5. ج 4 ، ریدغلا ، . 32 - 1
ص 40. هرهاقلا ، یف  رکفلا  لاجر  عم  . 33 - 2
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هب ار  رهزا  رد  سیردت  مادک  ره  هدنام و  یقاب  رصم  رد  هک  دندرک  توعد  ود  نآ  زا  رهزا  ناگرزب  نطو ، هب  تشگزاب  ماگنه  .دیـسر 
اب رود  نادنچ  هن  ینامز  تشذگ  اب  .دنتشگ  زاب  دوخ  رهش  هب  هتفریذپن و  یلو  دننک ، باریس  دوخ  مولع  زا  ار  نادرگاش  هتفرگ و  هدهع 

.دنوش یم  عیشت  بهذم  رد  لخاد  ردارب  ود  ره  هدرب و  یپ  هعیش  ّتیناقح  هب  اه  باتک  هعلاطم 

.درک و تیاده  ارم  دنوادخ  عطق  روط  هب  : » دیوگ یم  مالـسلا » مهیلع  تیبلا  لها  بهذم  ترتخا  اذامل   » دوخ باتک  رد  دّـمحم  خـیش 
ماما هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هون  بهذم  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  بهذـم  ینعی  دومرف ؛ رّدـقم  ّقح  بهذـم  هب  کسمت  میارب 

...قداص دّمحم  نب  رفعج 

: دیوگ یم  دش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  هب  کسمت  هب  ّرجنم  هک  یبابسا  لماوع و  رد  وا 

لها ياملع  زا  يرایـسب  .دـنک  یم  يرب  عطق  روط  هب  ار  فلکم  همذ  تسا و  يزجم  هعیـش  بهذـم  هب  لـمع  هک  مدرک  هدـهاشم  ًـالوا :
...دنا هداد  اوتف  نآ  تّحص  هب  زین  لاح -  هتشذگ و  زا  تنس - 

تیناقح دش  تباث  تسا ، زور  طسو  رد  ناشخرد  دیشروخ  لثم  هک  حضاو ، ياه  تجح  روآ و  عطق  ياه  ناهرب  يوق ، لیالد  اب  ًایناث :
هدرک و ذخا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ار  نآ  هعیـش  هک  تسا  یبهذم  نامه  بهذم  نآ  هک  نیا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بهذـم 

...تسا هدرک  ذخا  لیلج  دنوادخ  زا  وا  لیئاربج و  زا  وا  ادخ و  لوسر  زا  زین  تیب  لها 

لیلد هک  تسا  ّربدـم  لقاع  رب  اذـل  .تسیچ  هناخ  رد  هک  دـنناد  یم  رتهب  نارگید  زا  هناخ  لها  دـش و  لزان  نانآ  هناـخ  رد  یحو  ًاـثلاث :
.دنکن لابند  ار  ناگناگیب  رظن  و  هدرکن ، اهر  هدیسر  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هک  ییاه 

.تسا هدومن  نانآ  ینید  تیعجرم  تیالو و  هب  توعد  هک  هدش  دراو  میرک  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  ًاعبار :

یم توعد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  هب  دبعت  هب  ار  ام  هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یناوارف  تایاور  ًاسماخ :
« ما هدروآ  عیشتلا  یف  مهججح  هعیشلا و  باتک  رد  ار  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  دنک ،

ص:22
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(1).

یکاطنا نیما  دمحا  خیش  همالع   - 2

زا نآ ، بلاطم  رد  رکفت  ّربدت و  یلماع و  نیدلا  فرـش  دیـس  تاعجارملا  باتک  هعلاطم  زا  دـعب  هک  تسا  نیما  دّـمحم  خیـش  ردارب  وا 
ببس : » دیوگ یم  عیـشتلا  یلإ  یقیرط  یف  شباتک  همدقم  رد  زین  وا  .تسا  هدومن  باختنا  ار  عیـشت  بهذم  هدرک ، لودع  دوخ  بهذم 
لها لثم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دنراد  رظن  قافتا  نآ  رب  یمالسا  بهاذم  مامت  هک  مرکا  ربمایپ  زا  تسا  يراتفگ  نم  عیشت 

هظحـالم دـش .» قرغ  درک  یچیپرـس  نآ  زا  سک  ره  تفاـی و  تاـجن  دـش  راوس  نآ  رب  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  دـننامه  نم  تیب 
ار نانآ  رگا  .ما  هتفای  تاجن  کش  نودب  منک  ذـخا  نانآ  زا  ار  منید  ماکحا  هدرک و  يوریپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  رگا  هک  مدرک 

«. ...دوب مهاوخ  ناهارمگ  زا  میامن ، ذخا  نانآ  ریغ  زا  ار  دوخ  نید  ماکحا  هدرک و  اهر 

توبن تیب  لآ  بهذـم  تقیقح  رد  هک  یبهذـم  .تفای  شمارآ  منورد  ریمـض و  يرفعج ، بهذـم  هب  کـسمت  اـب  : » دـیامرف یم  زین  و 
لآ تیالو  نتفریذپ  اب  لاعتم  دنوادخ  باذع  زا  ما  هدیقع  هب  .داب  نانآ  رب  تمایق  زور  ات  ادـخ  مالـس  دورد و  هک  تسا ، مالـسلا  مهیلع 

«. ...تسین نانآ  تیالو  اب  زج  تاجن  اریز  ما ، هتفای  تاجن  مالسلا ، مهیلع  لوسر 

يوامس یناجیت  دّمحم  رتکد   - 3

فلتخم ياه  تیـصخش  زا  دناوتب  ات  دومن ، ترفاسم  یبرع  ياهروشک  هب  ّتیلوفط ، مایا  زا  رذـگ  زا  دـعب  .دـش و  دـلوتم  سنوت  رد  وا 
دوخ ناوارف  ملع  زا  ار  رهزألا  بالط  دنامب و  اج  نآ  رد  هک  دندرک  تساوخرد  وا  زا  رهزالا  ياملع  رـصم ، رد  .دوش  دـنم  هرهب  یملع 

ار عیشت  بهذم  هیماما ، هعیش  ياملع  اب  ناوارف  تاثحابم  اب  تشاد ، قارع  هب  هک  يرفـس  ضوع  رد  درکن و  لوبق  یلو  دزاس ، دنم  هرهب 
.تسا هدومن  فیلأت  بهذم  نیا  زا  عافد  رد  زین  ار  ییاه  باتک  .دوش و  یم  هتخانش  عیشت  نیجّورم  زا  ایند  رد  نآلا  دومن و  باختنا 

ره زا  نم  ...تسا و  هدرک  کسمت  ّقح  هب  هدرک و  ربص  هدوب و  مدـق  تباث  هعیـش  : » دـیوگ یم  تیدـتها » مث   » باـتک زا  یـشخب  رد  وا 
نآ زج  دـیآ  یمن  نوریب  نانآ  دزن  زا  عطق  روط  هب  هک  دـیامن ، ثحب  نانآ  اب  هدرک و  تسلاجم  هعیـش  ياملع  اب  هک  مراد  اضاقت  یملاع 

ساپـس متفای و  دوخ  قباس  بهذـم  يارب  ینیزگیاج  نم  يرآ  ...تفای  دـهاوخ  تریـصب  تسا ، عیـشت  نامه  هک  ناـنآ  بهذـم  هب  هک 
رگا دومن و  تیاده  رما  نیا  رب  ارم  هک  ار  يدنوادخ 

ص:23

ص 16و17. مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  بهذم  ترتخا  اذامل  . 34 - 1
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.متفای یمن  تیاده  رما  نیا  رب  زگره  دوبن ، وا  تیانع  تیاده و 

.مدوب نآ  یپ  رد  ناوارف  تمحز  اب  اه  ّتدم  هک  يا  هقرف  درک ؛ ییامنهار  هیجان  هقرف  رب  ارم  هک  تسازـس  ار  ییادخ  ساپـس  شیاتس و 
تایاور .تسین  ینتـسسگ  هک  هدز  گنچ  یمکحم  نامـسیر  هب  دنک  کسمت  شتیب  لها  یلع و  يالو  هب  سک  ره  مرادـن  کش  چـیه 

يارب امنهار  نیرتهب  ییاهنت  هب  زین  لقع  .تسا  نیملسم  عامجا  دروم  هک  یتایاور  تسا ، رایسب  دروم  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
بلاط یبا  نب  یلع  ماما  نییـصولا  دیـس  نینمؤملاریما و  هب  داقتعا  رد  و  متفای ، ار  نیزگیاج  ادـخ ، دـمح  هب  يرآ ، ...تسا  قح  بلاـط 

نیا زا  لگ  هتـسد  ود  تشهب و  لها  ناناوج  دّیـس  ود  هب  داقتعا  رد  زین  و  مدرک ، ادتقا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  مالـسلا ، هیلع 
تلاسر و ندـعم  ناماما و  ردام  توبن ، هصالخ  یفطـصم  نت  هراـپ  و  نیـسح ، هَّللادـبع  وبا  ماـما  یّکز و  نسح  دّـمحم  وبا  ماـما  تّما ،

.ارهز همطاف  نانز ، نیرتهب  دوش ، یم  كانبضغ  وا  بضغ  هب  زیزع  دنوادخ  هک  یسک 

موصعم ناماما  نیسح و  هیرذ  زا  موصعم  ناماما  زا  رفن  هن  مالسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ناماما ، مامت  داتسا  اب  کلام ، ماما  ياج  هب 
«. ...مدیزگرب ار 

رگا دینک ، یمن  دیلقت  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دوخ  يایند  نید و  روما  رد  ارچ  : » دـیوگ یم  ملعلا » هنیدـم  باب   » ثیدـح رکذ  زا  دـعب  وا 
هب هدرک و  كرت  ًادمع  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ملع  باب  ارچ  تسا ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ملع  هنیدـم  باب  وا  هک  دـیدقتعم 
هب فرـش  لضف و  لمع ، ملع ، رد  زگره  هک  یناسک  دیا ، هتخادرپ  هیمیت  نبا  لبنح و  نب  دمحا  یعفاش و  کلام و  هفینحوبا و  زا  دیلقت 

؟ دنسر یمن  وا 

بّـصعت ندرک  اهر  ّقح و  زا  شـشوک  ثحب و  هب  ار  امـش  نم ! هریـشع  لها و  يا  : » دـیوگ یم  هدومن  تنـس  لها  هب  باطخ  هاـگ  نآ 
هک میتسه  يرکف  رجحت  دومج و  ياـه  یناـبرق  .میهایـس  خـیرات  ناـینابرق  اـم  میـسابع ، ینب  هیما و  ینب  ناـینابرق  اـم  منک ، یم  توعد 

(1) «. دنا هتشاذگ  ثرا  هب  ام  يارب  ناگتشذگ 

، رکذـلا لهأ  اولأساف  نیقداصلا ، عم  نوکأل  تیدـتها ، مث  زا : دـنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  هتـشون  عیـشت  زا  عاـفد  رد  ییاـه  باـتک  وا 
.هَّللا اوقتا  هنسلا ، لهأ  مه  هعیشلا 

ص:24
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دیمحلادبع بئاص  رصاعم ، هدنسیون   - 4

باختنا ار  عیـشت  اهر و  ار  تنـس  لها  بهذم  دنوادخ  تایانع  اب  ناوارف ، تاقیقحت  ناریا و  هب  رفـس  اب  هک  تسا  یقارع  یتیـصخش  وا 
وا تاقیفوت  راگدرورپ و  تمحر  رگا  هک  دوخ  سفن  رب  منک  یم  فارتعا  نم  : » دسیون یم  دوخ  باتک  زا  یـشخب  رد  وا  .تسا  هدومن 

یلو .داـتفا  قاـفتا  زین  راـب  کـی  یّتـح  دوب و  کـیدزن  رما  نیا  .دز  یم  نیمز  هب  ارم  مدـناعم  سفن  متح  روط  هب  دـش ، یمن  لـماش  ارم 
هب لوغـشم  متفای ، یم  تاجن  یتشک  طـسو  رد  ار  دوخ  هک  یلاـح  رد  مدـمآ  شوه  هب  رطاـخ  ناـنیمطا  اـب  .دومن  کـمک  ارم  دـنوادخ 

.میوگ یم  نخس  اه  لگ  نآ  يراهب  ياه  هیاس  زا  وت  اب  نآلا  مدش و  اراوگ  بآ  ندیماشآ 

ایآ تفگ : نم  هب  دوب  رتاناد  همه  زا  هک  نانآ  زا  یکی  .دندرک  افج  نم  هب  هدومن  اهر  ارم  یگمه  عضو  نیا  زا  مناتـسود  عالطا  زا  دعب 
دنزرف نیدباعلا ، نیز  دنزرف  رقاب ، دّمحم  دنزرف  قداص ، رفعج  ماما  بهذـم  هب  مدرک  کسمت  يرآ ، متفگ : يدرک ؟ هچ  هک  یناد  یم 

و يدرک ، اهر  ار  ام  هنوگ  نیا  ارچ  تفگ : وا  .نیلسرم  دیس  دنزرف  نایملاع و  نانز  هدیـس  نییـصو و  دیـس  دنزرف  تشهب ، ناناوج  دّیس 
یم هچ  تفگ  .میوگ  یم  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هچنآ  نم  متفگ : دننز ؟ یم  اه  فرح  ام  ّقح  رد  مدرم  هک  یناد  یم 

اب هک  مهد  یم  رارق  ییاـهزیچ  امـش  ناـیم  رد  نم  : » دوـمرف هک  میوـگ  یم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  نخـس  مـتفگ : ییوـگ :
لها قح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  راتفگ  و  متیب .» لها  مترتع ، ادـخ و  باتک  دـیوش : یمن  هارمگ  نم  زا  دـعب  اـه  نآ  هب  کـسمت 

(1) «. دبای تاجن  دوش ، راوس  اه  نآ  رب  سک  ره  هک  دنا ، تاجن  ياه  یتشک  متیب  لها  : » دومرف هک  شتیب 

یف جهنم  زا : دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  هتـشون  عیـشت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  عافد  رد  زین  ار  ییاه  باتک  دـیمحلادبع  بئاص 
.یسایسلا یفاقثلا و  مالسالا  خیرات  هدئاقع و  هتایح ، هیمیت ، نبا  یبهذملا ، ءامتنالا 

ینادرولا حلاص  داتسا   - 5

باختنا ار  عیـشت  هدرک  اهر  ار  تنـس  لها  بهذـم  و  هدرب ، عیـشت  تیناقح  هب  یپ  ناوارف  تاعلاطم  اب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  زین  وا 
هک تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  .دنک  یم 

ص:25
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.دیامن یم  توعد  بهذم  نآ  هب  رصم  رد  زین  ار  مدرم  هدومن و  عیشت  هب  فارتعا  ینلع  روط  هب  یسک ، زا  سرت  فوخ و  نودب 

ییارگ لقع  هب  ار  مدرم  مدوب ، یّنـس  هک  یتدـم  رد  : » دـسیون یم  هعیـشلا  یلا  هنـسلا  نم  یتلحر  هعدـخلا ، دوخ  باـتک  زا  یـشخب  رد 
دوخ هیلع  تاـعیاش  اـه و  تمهت  یفرط  ره  زا  متفاـین و  یهاـگیاج  دوخ  موق  ناـیم  رد  یلو  مداد ، رـس  ار  لـقع  راعـش  هدرک و  توعد 

یتیصخش چیه  نودب  ناسنا  هجیتن  رد  ناینیشیپ و  رد  ندش  بوذ  ینعی  لقع  زا  ندمآ  هاتوک  هک  متسناد  یم  یبوخ  هب  نم  ...مدینش و 
لماـع نم  ییارگ  لـقع  ...میوگ  یمن  رظن  تقد  قـیقحت و  نودـب  ار  يزیچ  زگره  نم  ...دـنک  نشور  وا  رب  ار  عـقاو  هک  دوـب  دـهاوخ 

(1) «. ...دوب نانآ  بهذم  رایتخا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ّطخ  عیشت و  يوس  هب  ملیامت  رد  یساسا 

مود تمسق 

ینادوس دمحا  دیس  مصتعم  داتسا   - 6

عیـشت دوخ ، بهذم  ندرک  اهر  اب  هدرب و  یپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  تیناقح  هب  ثیدح ، خـیرات و  رد  ناوارف  تاعلاطم  اب  وا 
يرون دوخ  نوردنا  رد  یناسنا  ره  : » دیوگ یم  تیدتها  همطاف  رونب  شباتک ، يراذگ  مان  هجو  فیـصوت و  رد  وا  .دنک  یم  باختنا  ار 
ناسنا اذـل  دزادـنا ، یم  هدرپ  رون  نآ  رب  ناـمگ  زا  يوریپ  یناـسفن و  ياـهاوه  یلو  تسا ، قح  هب  ياـمنهار  هک  دـنک  یم  ساـسحا  ار 

یم ساـسحا  دوـخ  دوـجو  رد  ًاـمئاد  ار  روـن  نآ  نم  .تسا  روـن  نآ  لـصا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تـسا و  يرادـیب  رّکذـت و  دـنمزاین 
(2) «. ...منک

مهیلع تیب  لها  تمـصع  لباقم  رد  تنـس  لها  هک  تسا  يا  هیرظن  هباحـص  تلادع  : » دیوگ یم  هباحـص  تلادع  هیرظن  هرابرد  زین  وا 
هیلع هللا  یلصربمایپ  ینآرق و  تسا  یتقیقح  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تمـصع  .تسا  قرف  ود  نیا  نیب  ردقچ  و  دندومن ، لعج  مالـسلا 
هنوگ نامه  .تسا  میرک  نآرق  فلاخم  هباحـص ، تلادع  هیرظن  اّما  .تسا  هدرک  ادیپ  قّقحت  زین  عقاو  رد  دراد و  دیکأت  نآ  رب  زین  هلآو 

هللا یلصربمایپ  نامز  رد  هک  ییاه  تعدب  هب  هباحص  دوخ  هکلب  تسا ، هدومن  نآ  فالخ  رب  حیرصت  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک 
« دندومن رارقا  دندرک ، داجیا  نآ  زا  دعب  زین  هلآو و  هیلع 

ص:26

.فلخلا ماهوأو  فلسلا  لالغأ  نیب  ملسملا  لقعلا  هعدخلا ، ینادرولا ، حلاص  . 37 - 1
ص 123. ج 1 ، نولوّحتملا ، . 38 - 2
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(1).

هک يریبعت  تیاـهن  یلو  .منک  شفیـصوت  مناوت  یمن  هک  منک ، یم  ساـسحا  مباـی و  یم  يزیچ  دوخ  دوجو  رد  نم  : » دـیوگ یم  زین  و 
برق دوخ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يالو  هب  کّسمت  تهج  هب  هک  منک  یم  ساسحا  زور  ره  هک : نیا  مشاب  هتشاد  نآ  زا  مناوت  یم 
.دوش یم  رتشیب  نید  هب  منیقی  تفرعم و  منک  یم  ربدـت  رتشیب  ناـنآ  تاـملک  رد  هچ  ره  و  ما ، هدرک  ادـیپ  لاـعتم  دـنوادخ  هب  يرتـشیب 

رب دوخ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تامیلعت  ندرک  هدایپ  قیبطت و  ددص  رد  هاگ  ره  .دوبن و  يربخ  مالسا  زا  دوبن ، عیـشت  رگا  مدقتعم 
مهیلع تیب  لها  قیرط  زا  هک  ار  یکرابم  ياهاعد  هک  یماگنه  .منک و  یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  نیقی  تفاطل  نامیا و  تذـل  میآ ، یم 

(2) «. ...مشچ یم  ار  راگدرورپ  تاجانم  ینیریش  منک ، یم  تئارق  دوش ، یمن  تفای  یبهذم  چیه  رد  هدیسر و  مالسلا 

یلاقع شادرمد  يرصم ، روهشم  لیکو   - 7

هلئسم کی  رد  قیقحت  ماگنه  .دنک  یم  ّتیلاعف  تساه  تدم  تلاکو  لغش  رد  هک  تسا  يرصم  زراب  روهشم و  ياه  تیـصخش  زا  وا 
هقراب هلئـسم  نیمه  دبای و  یم  رت  يوق  یهقف  بهاذم  رگید  زا  ار  هیماما  هعیـش  ياهطابنتـسا  هقف و  هلئـسم ، نآ  رد  ارآ  هسیاقم  یهقف و 
دورو هب  رختفم  ار  وا  هدرک و  ضوع  یّلک  هب  ار  وا  تشونرس  بیجع  يا  هثداح  هک  نیا  ات  دنادرگ ، یم  نشور  شلد  رد  ار  عیشت  ياه 
باـتک نتراـک  تسیب  زا  شیب  دودـح  اـب  هارمه  یناریا  جاّـجح  زا  یهورگ  یتـقو  هک : دوـب  نـیا  نآ ، دـیامن و  یم  عیـشت  بهذـم  رد 

اب ار  عوضوم  هاش ، نامز  رد  ناریا  ریفـس  .دوش  یم  هرداصم  تموکح  فرط  زا  اه  باـتک  ماـمت  .دـنوش  یم  ناتـسبرع  دراو  يداـقتعا 
روتـسد روشک  ریزو  .دننک  یگدیـسر  عوضوم  هب  ات  دسیون  یم  ناتـسبرع  روشک  ترازو  هب  زین  وا  .دراذـگ  یم  نایم  رد  لصیف  کلم 

رد یلاقع » شادرمد   » نامز نآ  رد  .دننادرگرب  شبحاص  هب  ار  نآ  درادن  یلکـشم  رگا  هدرک ، یـسررب  ار  اه  باتک  مامت  هک  دهد  یم 
هعلاطم اب  وا  .دهدب  ار  دوخ  ینوناق  رظن  يأر و  تیاهن  رد  دنک و  یـسررب  ار  اه  باتک  نیا  هک  دنتـساوخ  وا  زا  درب ، یم  رـس  هب  زاجح 

« ...دراذگ یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هار  رد  مدق  عقوم  نامه  زا  درب و  یم  یپ  عیشت  ّتیناقح  هب  اه  باتک  نیا 

ص:27

ص 126. ج 3 ، نامه ، . 39 - 1

ص 127. ج 3 ، نامه ، . 40 - 2
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(1)

هتاّحش نسح  دّمحم  رتکد  هماّلع   - 8

رد هدرب و  هقرف  نیا  ّتیناّـقح  هب  یپ  هّیماـما  هعیـش  اـب  هطبار  رد  ناوارف  تاـعلاطم  زا  سپ  تسا  رهزا  هاگـشناد  قباـس  داتـسا  هـک  زین  وا 
یمامت زا  هک  دش  ببس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  قشع  : » دیوگ یم  زاوها  مدرم  يارب  دوخ  ینارنخـس  رد  تشاد  ناریا  هب  هک  يرفس 

«. مرادرب تسد  متشاد  هک  ییاه  ّتیعقوم 

؟ تفای ناوت  یم  برغ  ای  قرش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دننک : لاؤس  نم  زا  رگا  : » دیوگ یم  شنانخـس  زا  رگید  یتمـسق  رد  و 
هب ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تحاس  هب  فّرـشت  قیفوت  دنوادخ  دید و  نم  بلق  نورد  رد  ناوت  یم  ار  ماما  هک  مهد  یم  باوج  نم 

«. تسا هداد  نم 

نوماریپ فاوط  زا  يا  هلاه  هک  تساه  لاـس  ما و  هدـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هتفیـش  هک  تسا  لاـس   50 : » دـیوگ یم  همادا  رد  يو 
(2) «. منیب یم  دوخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو 

لاعلادبع دّمحم  خیش  ینیطسلف  ملاع   - 9

.تسا هدومن  ادتقا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  و  هدرب ، نآ  ّتیناقح  هب  یپ  عیشت ، بهذم  رد  قیقحت  اه  تّدم  زا  دعب  هک  تسا  یسک  وا 
دوزفین و نم  نامیا  رب  يزیچ  هک  دوب ، تاعجارملا  باتک  مدرک  تئارق  هک  ییاه  باتک  نیرت  مهم  زا  دـیوگ ...« : یم  يا  هبحاصم  رد 

نیا .تخاس  نومنهر  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هب  ارم  هدرک و  ییاهن  ار  بلطم  هک  يا  هثداح  اهنت  .دش  هفاضا  متامولعم  رب  اهنت 
کی هب  صخش  نآ  هک  مدینـش  .دوب  کچوک  يا  هزاغم  مدوب ، هتـسشن  مماوقا  زا  یکی  هزاغم  يور  هب  ور  ور ، هدایپ  رد  يزور  هک : دوب 

هنوگچ هک  متفر ، ورف  رکف  هب  نم  .دروآ  ياج  هب  ار  رصع  زامن  ات  دنیـشنب ، هزاغم  رد  وا  ياج  هب  هک  دنک  یم  رما  دوخ  ياه  هون  زا  رفن 
شلاوما ظفاح  دـناوتب  هک  دـهد  رارق  دوخ  ياج  هب  ار  یـسک  هک  نآ  رگم  دتـسیاب ، زامن  هب  ات  دـنک  یمن  اهر  ار  دوخ  هزاغم  رفن  کـی 

دنگوس ادخ  هب  دنک !! اهر  نیـشناج  ماما و  نودب  ار  یتّما  کی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دـشاب ،
...دوب دهاوخن  نینچ  زگره  هک 

رد وا  ینک .؟ یمن  ییاهنت  تشحو و  ساسحا  يرب  یم  رـس  هب  ناـنبل  تبرغ  رهـش  رد  هک  نـآلا  اـیآ  هک  دـش  لاؤس  وا  زا  هک  یماـگنه 
اه نآ  زگره  هتـشاذگن و  يرثا  چیه  نم  رد  یلو  تسا ، هدننکـش  دایز و  ییاهنت  مزاول  ضراوع و  هک  نیا  مغر  هب  : » دیوگ یم  باوج 

ساسحا ار 

ص:28

.ینادرولا حلاص  زا  لقن  هب  ص 86و87 ، ج 3 ، نامه ، . 41 - 1
.زاوها رد  ناشیا  ینارنخس  زا  یتمسق  هرامش 6771 ، یمالسا ، يروهمج  همانزور  زا  لقن  هب  . 42 - 2
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زا هاگ  چـیه  مدرم  يا  « ؛» هلها هلقل  قحلا  نم  اوشحوتـست  ال  : » دومرف هک  ما  هدرک  ظفح  ار  نینمؤملاریما  مالک  مبلق  رد  اریز  منک ؛ یمن 
(1)« .دینکن تشحو  شلها  یمک  تهج  هب  قح  هار 

مینک هچ  یلو  تسا ، ترطف  نید  اریز  دروآ ، دنهاوخ  يور  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نید  هب  دوخ  يدوخ  هب  مدرم  : » دـیوگ یم  زین  وا 
«. تسا هتفرگ  رارق  اه  تموکح  ياه  همکچ  ریز  رد  نید  نیا  هک 

دراد لیلد  هب  جایتحا  يزیچ  ره  هک  میدـقتعم  ام  : » دـیوگ یم  دراد  لیلد  هنّیب و  هب  جاـیتحا  تیـالو  اـیآ  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  زین  و 
(2) «. ...تسا نآ  هب  جاتحم  لیلد  هک  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  تیالو  رگم 

رد يرمالا -  نیب  رما  ای  يرایتخا  ای  دـشاب  يربج  هتـسنادن ، اـی  هتـسناد  دـنک -  یم  فاوط  هبعک  رود  هک  یـسک  ره  : » دـیوگ یم  زین  و 
دنک یم  فاوط  رهظم  درگرب  هک  یـسک  ره  و  رهوج ، نآ ، دولوم  تسا و  رهظم  هبعک  اریز  دـنک ، یم  فاوط  تیـالو  رود  هب  تقیقح 

(3) «. دنک یم  فاوط  رهوج  رود  هب  تقیقح  رد 

هداّحش دّمحم  ینیطسلف  ربهر  دهاجم و   - 10

دنب رد  ینانبل  نایعیـش  اب  هک  یناوارف  ياه  ثحب  اب  لیئارـسا  ياـه  نادـنز  رد  دوخ  ّتیموکحم  ندـنارذگ  ماـگنه  هک  تسا  یـسک  وا 
حیرص ناگدننک  توعد  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  عیشت و  باختنا  اب  درب و  هعیش  تیناقح  هب  یپ  تشاد  لیئارسا  ياه  نادنز 

: مییامن یم  لقن  هتفرگ  ماجنا  وا  اب  هک  ار  يا  هبحاصم  زا  ییاه  تمـسق  کنیا  .دش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نیطـسلف  مدرم  ینلع  و 
هیلع نیـسح  نادرم ؛ دازآ  ياوشیپ  ماما و  زا  يوریپ  ادـتقا و  هب  ار  ملاع  نادرم  دازآ  نم  «. » تسا ّیلع  دّـمحم و  هب  نیطـسلف  تشگزاب  »

«. منک یم  توعد  مالسلا 

یبا نب  یلع  هک  تسا  نیا  مساسحا  مراد و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  ّتیمولظم  اب  یناوارف  يدرد  مه  نم  : » دیوگ یم  زین  و 
ترضح نآ  ّتیمولظم  هب  ساسحا  نیا  .دوب و  مولظم  ًاقح  مالسلا  هیلع  بلاط 

ص:29

ص 113. ج 3 ، نامه ، . 43 - 1

ص 117. ج 3 ، نامه ، . 44 - 2
.نامه . 45 - 3
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.دوش یم  رتشیب  نیطسلف  رد  يرگلاغشا  ملظ  هک  هاگ  ره  هدش ، رتراد  هشیر  رت و  قیمع  نم  رد  مالسلا  هیلع 

مث : » میوگ یم  هک  مشابن  یـسک  نیرخآ  نم  هک  مراودیما  .منامب و  یقاب  نّنـست  رد  هتـشذگ  رد  هک  دوب  نیا  لماع  عیـشت  هب  نم  لهج 
اهراختفا و ناناملسم  هیقب  دننامه  نم  .تسا  هدرک  هطاحا  ار  ام  هک  درادن  یسایس  هلئسم  هب  یطبر  چیه  عیـشت  هب  نم  عوجر  تیدتها .»

دیدـپ هَّللا » بزح  » ار نآ  لّوا  هجرد  رد  هک  منک ، یم  ساسحا  دوخ  رد  دروآ  دـیدپ  ناـنبل  بونج  رد  تمواـقم  هک  ار  ییاـه  يزوریپ 
لها هدیقع  نتفرگ  رب  رد  هکلب  تسا ، هدوب  یسایس  لئاسم  عیـشت  رد  نم  دورو  رد  یـساسا  لماع  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  .دروآ 
مهیلع تیب  لها  هار  .تسا  هدوبن  يرگید  زیچ  چیه  ریثأت  تحت  هدوب و  نم  ینطاب  شریذپ  هجیتن  رد  نم ، بناج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب 
یماما بهذم  رشن  رد  هک  تسا  دوز  «. » یـسایس هن  تسا  یتدیقع  نم  عیـشت  «. » ما هدرک  کسمت  نآ  هب  نم  هک  تسا  ّقح  هار  مالـسلا 

«. دیامن کمک  رما  نیا  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مشوکب و  نیطسلف  رد 

بنج ام  رد  .تسا و  نیطـسلف  مدرم  كرحت  بجوم  هک  دراد  ییاه  ضیف  اه و  تکرب  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  تّوبن  تیب  لآ  مئاق  ماما  »
.هَّللاءاش نا  مینیب  یم  کیدزن  ار  وا  جرف  مینک و  یم  هدهاشم  دوخ  لباقم  رد  ار  يزوریپ  ترصن و  هک  هدرک ، داجیا  یمئاد  یـشوج  و 

دوخ هجوت  دروم  ساسح  تیعقوم  نیا  رد  ار  اـم  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  منک و  یم  اوجن  وا  اـب  مراد و  طاـبترا  نطاـب  هار  زا  وا  اـب  نم  و 
«. دهد رارق 

ملظ دض  رب  وا  تضهن  مالسلا و  هیلع  نیسح  مایق  هک  منک  یم  تحیصن  ار  بهاذم  فالتخا  اب  ناناملـسم  ًاصوصخ  ملاع  نادرم  دازآ  »
ياهروشک رد  هک  یناطرس  هدغ  نآ  لیئارسا  گرزب و  ناطیش  اکیرمآ ، هک  ار  یملظ  رب  توکـس  زگره  هداد و  رارق  دوخ  قشمرـس  ار 

«. دنرادن اور  هدرک ، دشر  یمالسا 

، رفن نارازه  روضح  رد  دـننک ، یم  توعد  ینارنخـس  يارب  ارم  دوش و  یم  لیکـشت  نیطـسلف  رد  هک  یتاسلج  اـه و  سنارفنک  رد  نم 
هب مهس  نانخـس  نیا  هک  مهد  یم  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  هریـس  فقاوم و  روحم  رب  ار  دوخ  نانخـس  تاملک و  مامت 

نیا ات  مهد  یم  همادا  ار  شور  نیا  و  هتـشاد ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هطبار  رد  نیطـسلف  هعماـج  رد  دوجوم  عضو  رییغت  رد  ییازس 
نذا و هب  نانآ  هب  ادتقا  اب  دننادب و  ار  نانآ  ردق  مدرم  هک 

ص:30
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«. ...دنسرب يزوریپ  هب  دنوادخ  ّتیشم 

نیا ات  درک  میهاوخ  رشتنم  نیطسلف  رد  يدوز  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  منمؤم  ناردارب  زا  یهورگ  اب  دنوادخ  ّتیـشم  اب  »
«. ددرگ فیرشلا  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  دمّحم -  لآ  يدهم  روهظ  زاس  هنیمز  هک 

باوج رد  دنداد ، رارق  موجه  دروم  ار  وا  نآ ، زا  عافد  عیـشت و  رـشن  تهج  هب  حیرـص  روط  هب  رـصم  رهزا  ياملع  سیئر  هک  یماگنه 
ینخس باوج  رد  نم  : » دیوگ یم  سپس  ...دنناد » یمن  نانآ  هک  نک ، تیاده  ارم  موق  ایادخ  راب  میوگ : یم  ار ] نیا   ] اهنت نم  : » تفگ

یم دیکأت  هتکن  نیا  رب  اهنت  موش  عیـشت  دراو  هک  دـش  ثعاب  هعیـش  بهذـم  هب  تبـسن  نم  ینادان  لهج و  هک  درک : يراج  نابز  هب  هک 
یم فارتعا  نآ  ّتیناقح  هب  هک  نآلا  ات  دراذگ ، یقاب  لاح  هب  ات  ننست  بهذم  رد  ارم  هک  دوب  عیـشت  هب  لهج  نیا  تقیقح  رد  هک  منک 

(1) «. منک

مساق دیحو  دعسا  ینیطسلف  بیبط   - 11

رب عیشت  رشن  ّتیناقح و  تابثا  ددص  رد  فلتخم  ياه  هار  زا  دومن و  باختنا  ار  عیشت  هعیش ، اب  هطبار  رد  رایسب  تاعلاطم  زا  دعب  زین  وا 
مالسا نامه  عیشت  نم  هدیقع  هب  : » دیوگ یم  هتفرگ  ماجنا  وا  اب  هک  يا  هبحاصم  رد  .دومن  ناوارف  شـشوک  یعـس و  هار  نیا  رد  دمآ و 
همامالا هفالخلا و  همزا  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  عیشت  بهذم  زا  عافد  رد  یتافیلأت  زین  وا   (2) «. عیشت نامه  زین  مالسا  تسا و 

.درک هراشا  هرصاعملا  اهراثآ  و 

هدـیدرگ و بهذـم  نیا  هب  نایدا  ریاس  ّتنـس و  لها  ناوریپ  زا  یناوارف  دادـعت  شیارگ  ثعاب  عّیـشت  ّتیناّـقح  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
.دنوش یم  سّدقم  ایوپ و  بتکم  نیا  وریپ  هعیش ، تیناّقح  كرد  زا  سپ  ارگ ؛ تقیقح  داهن و  كاپ  ياهناسنا 

.دیدرگ حرطم  هنومن  ناونع  هب  اهتن  دش ، هدروآ  رصتخم  نیا  رد  هچنآ 

ص:31

ص 709. ج 1 ، نولوحتملا ، . 46 - 1
ص 462. ج 1 ، نامه ، . 47 - 2
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ینید عجرم  نییعت   - 4

هبنج زا  دـشاب ، هتـشذگ  نآ  رـصع  یخیرات  هبنج  زا  هک  ضرف  رب  .ینید  يرگید  یخیراـت و  هبنج  یکی  دراد : هبنج  ود  تماـما  هلئـسم 
تهج کـی  مینک ، یم  ثحب  تیـالو  تماـما و  زا  رگا  .دـنام  دـهاوخ  یقاـب  زین  تماـیق  زور  اـت  تسا و  یقاـب  نونکاـت  نآ  رثا  ینید ،

هچ دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یعقاو  تنـس  درک ؟ ذخا  دیاب  یناسک  هچ  زا  ار  نید  تسیک و  ام  ینید  عجرم  هک  تسا  نیا  شّمهم 
هناگراهچ بهاذم  همئا  زا  ار  نید  عورف  هقف و  هیمیت و  نبا  يرعـشا و  نسحلاوبا  لاثما  زا  ار  مالـسا  فراعم  نید و  ایآ  تسا ؟ یناسک 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  زج  هک  موصعم  يدارفا  هار  زا  اـی  دـنیوگ ، یم  نویباـهو  تنـس و  لـها  هک  هنوگ  ناـمه  میریگب ،
؟ مینک يوریپ  دنتسین ، رگید  ناسک 

تسا بجاو  ناملسم  ره  رب  دراد ؛ رارصا  نآ  رب  یماما  هعیش  تسا و  هدومن  ناوارف  دیکأت  رما  نیا  رب  تایاور  تایآ و  هک  هنوگ  نامه 
يارب ار  یهار  ارآ ، بهاذم و  فالتخا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلاسر ، بحاص  زا  دایز  هلصاف  نامز و  تشذگ  زا  دعب  هک 

تیـالو و ماـقم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  بصن  اذـل  .تسوا و  ناـنیمطا  دروم  هک  دـیامیپب  ینید  فراـعم  يوبن و  تنـس  هب  ندیـسر 
ار وا  دنک ، یم  ناربج  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  یسایس ، روما  رد  ار  یمالـسا  ّتیمکاح  تماعز و  ألخ  هک  نآ  زا  ریغ  تفالخ 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  ًاتعیبط  هک  یتالکـشم  .دهد  یم  رارق  زین  مدرم  یعرـش  لئاسم  ینید و  تالکـشم  عفر  يارب  یعجرم 
فیـصوت رد  هدرک  دـیکأت  مّهم  رما  نیا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دوش و  یم  رتدـیدش  هکلب  هدـمآ  دـیدپ 

: دیامرف یم  مدرم  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترتع 

مکنیب نوهمعت و  فیک  مکب و  هاتی  نیأف  هبوصنم  رانملا  هحـضاو و  تاـیآلا  همئاـق و  مـالعألا  نوکفؤت و  ّینأ  و  نوبهذـت ؟ نیأـف   - » 1
؟ دـیوش یم  فرحنم  قـح  زا  ارچ  دــیور ؟ یم  اـجک  مدرم   » (1) ؛» قدّـصلا هنـسلأ  نیّدـلا و  مـالعأ  ّقحلا و  هّمزأ  مه  و  مکّیبـن ؟ هرتـع 

یم اجک  هب  ناهارمگ  نوچ  دنا ، هار  رگنشور  تیاده  ياهغارچ  هک  نیا  اب  تسا ، راکـشآ  نآ  ياه  هناشن  و  تساپ ، رب  ّقح  ياهمچرپ 
امش هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترتع  هک  یلاح  رد  دیتسه ؟ نادرگرس  ارچ  دیور ؟
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« .دننایوگ تسار  یتسار و  ياه  نابز  و  نید ، نایاوشیپ  دن ، ّقح  ناراد  مامز  نانآ  .تسامش  نایم  رد 

اودبلاف و اودبل  نِإف  يدر  یف  مکودـیعی  نل  يدـه و  نم  مکوجرخی  نلف  مهرثأ  اوعبّتا  مهتمـس و  اومزلاف  مکّیبن  تیب  لهأ  اورظنا   - » 2
ماگ هک  وس  نآ  زا  دـیرگنب  ناتربمایپ  تیب  لها  هب  مدرم !  » (1) ؛» اوکلهتف مهنع  اورّخأتت  اّولضتف و ال  مهوقبـست  اوضهناف و ال  اوضهن  نإ 

یمن زاب  تکـاله  یتسپ و  هب  دـنرب و  یمن  نوریب  تیادـه  هار  زا  ار  امـش  ناـنآ  دـیراذگب ، ناـنآ  ماـگ  ياـج  هب  ار  ماـگ  دـنراد  یمرب 
نانآ زا  دیوش و  یم  هارمگ  هک  دیریگن  یـشیپ  نانآ  زا  .دیزیخ  اپب  دندرک ، مایق  رگا  دینک و  توکـس  دـندرک  توکـس  رگا  .دـننادرگ 

« .دیدرگ یم  دوبان  هک  دینامن  بقع 

(2) ؛» ًاقراس یّمـس  اهباوبأ  ریغ  نم  اهاتأ  نمف  اـهباوبأ  نم  اـّلإ  تویبلا  یتؤت  ـال  باوبـألا و  هنزخلا و  باحـصألا و  راعّـشلا و  نحن   - » 3
ياهرد یحو و  فراعم  مولع و  ناراد  هنازخ  وا  نیتسار  نارای  وا و  نت  نهاریپ  نانوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  اـم  مدرم ! »

دزد دوشن  دراو  هناخ  هب  رد  زا  سک  ره  .دش و  دهاوخن  دراو  اه  هناخ  هب  سک  چـیه  رد ، زا  زج  هک  میـشاب ، یم  فراعم ، نآ  هب  دورو 
« .دوش یم  هدیمان 

انلخدأ و مهمرح و  اناطعأ و  مهعـضو و  هَّللا و  انعفر  نأ  اـنیلع  ًاـیغب  ًابذـک و  اـننود  ملعلا  یف  نوخـساّرلا  مّهنأ  اومعز  نیذـّلا  نیأ   - » 4
نیا هک  ام ؟ هن  دنشاب  یم  نانآ  نآرق  ملع  نایاناد  دنتشادنپ  هک  یناسک  دنیاجک   » (3) ؛» یمعلا یلجتسی  يدهلا و  یطعتسی  انب  مهجرخأ 

تسپ ار  نانآ  دروآ و  الاب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  ام  ادخ  .دنتـشاد  اور  ام  دض  رب  يراکمتـسو  غورد  ساسا  رب  ار  اعدا 
هار هک  درک ، جراخ  ار  نانآ  لخاد و  شیوخ  ياه  تمعن  میرح  رد  ار  ام  تخاس ، مورحم  ار  اـهنآ  دومرف و  اـطع  اـم  هب  درک ، راوخ  و 

« .دنیوج یم  ام  زا  روک  ياه  لد  ینشور  دنیوپ و  یم  ام  ییامنهار  اب  ار  تیاده 

رد هدنـشخرد  غارچ  نانوچ  امـش  نیب  رد  نم  انامه   » (4) ؛» اهجلو نم  هب  یـضتسی ء  هملّظلا  یف  جارّـسلا  لثمک  مکنیب  یلثم  اـّمنإ   - » 5
زا دروآ  یم  يور  نآ  هب  سک  ره  هک  متسه  یکیرات 
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« .ددرگ یم  دنمرهب  شرون 

نوفلاخی مهقطنم ال  مکح  نع  مهتمـص  مهنطاب و  نع  مهرهاـظ  مهملع و  نع  مهملح  مکربخی  لـهجلا  توم  ملعلا و  شیع  مه   - » 6
ناشملح دنتسه ، ینادان  گرم  زار  شناد و  تایح  زمر  هلآو -  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  اه -  نآ   » (1) ؛» هیف نوفلتخی  ّقحلا و ال 

نآ رد  هن  دنراد و  یتفلاخم  ادخ  نید  اب  هن  دهد ، یم  عالطا  نانآ  قطنم  زا  ناشتوکس  ناشنطاب و  زا  ناشرهاظ  نانآ ، شناد  زا  ار  امش 
« .دننک یم  فالتخا 

ناسنا یگدنز  راتخاس  رد  ریدغ  شقن   - 5

وگلا دنک ، یم  میسرت  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  هدرک و  صخـشم  ناسنا  يارب  ار  یلاع  یفده  رگا  هک  تسا  نیا  نایدا  تازایتما  زا  یکی 
هب دنناوتب  رتهب  اه  ناسنا  وا ، زا  يوریپ  ادتقا و  و  وا ، یلمع  هریـس  نتفرگ  رظن  رد  اب  ات  دـیامن  یم  صخـشم  نآ  يارب  زین  ار  يا  هنومن  و 

تقیقح و ّقح و  هب  ار  اه  ناسنا  ناوت  یم  رتهب  لماک ، يوگلا  اب  ناواک ، ناور  ناسانشناور و  رظن  قبط  اریز  دنـسرب ، دوصقم  لزنم  رس 
.درک ییامنهار  فده 

ٌهَوْـسُأ ِهَّللا  ِلوُـسَر  ِیف  ْمَُـکل  َناـک  ْدََـقل  : } دـیامرف یم  هدرک  یفرعم  نیملـسم  يارب  یبوـخ  يوـگلا  ار  مالــسا  ربماـیپ  لاـعتم  دـنوادخ 
« .تسوکین یقشمرس  ادخ  لوسر  هب ] ادتقا   ] رد امش  يارب  ًاعطق   » (2) ؛} ٌهَنَسَح

هیلع هللا  یلـصربمایپ  رـصع  رد  زگره  هک  دمآ  دـیدپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  یفقاوم  اه و  تیعقوم  هک  تسناد  دـیاب 
رصع رد  هک  دوب  یقافتا  هلمج  نآ  زا  میهد ، رارق  وگلا  فقاوم  نآ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  ات  دوب ، هدماین  دیدپ  هلآو 

، دوش یمالسا  ياهروشک  رب  مکاح  دیزی  مسا  هب  مالسا  ّدض  رب  یلو  مالـسا  مسا  هب  یمکاح  هک  دمآ ، دیدپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
يارب وگلا  نیا  .دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک  هضرع  یناسنا  هعماج  هب  تمایق  زور  ات  ار  وگلا  نیرتهب  هک  یـسک  اهنت  تقو  نآ  رد 

.دنرادن ییوگلا  نینچ  ّتنس  لها  هک  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  نآ  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هعیش و  هعماج 
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مالـسا ردص  خـیرات  نیمه  یلو  تسا ، یخیرات  یتهج  زا  هچ  رگا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  تفالخ  تماما و  زا  ثحب 
دیاب ماما  هک  تسا  عوضوم  نیا  زا  ثحب  تقیقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  تماـما  زا  ثحب  .تسا  زاـس  ناـسنا  هک  تسا 
یـسک هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  ماما  هک  نیا  زا  ثحب  .ددرگ  بوصنم  دـنوادخ  بناج  زا  دـشاب و  هتـشاد  تماما  تیلباق 

ایآ دـشاب ؛ وگلا  تیرـشب  هعماج  هکلب  یمالـسا ، هعماج  يارب  تمایق  زور  ات  دـیاب  یـسک  هچ  هک  تسا  نیا  زا  ثحب  تقیقح  رد  هدوب ،
، ینتورف اوقت ، دهز ، تدابع ، تواخس ، تلادع ، تعاجش ، رد  تسا و  لامک  تافص  همه  عماج  هک  دشاب  وگلا  مالسلا  هیلع  یلع  لثم 

نیب رد  عماج  ییاهوگلا  هب  جایتحا  یمالسا  تّما  دنتـشادن ؟ اه  گنج  رد  یهاگیاج  چیه  هک  یخرب  ای  تشادن ، ریظن  تافـص  رگید  و 
رد ناشتالامک  لئاضف و  اه و  تیعقوم  ندناوخ  اب  مدرم  .دنشاب و  تمایق  زور  ات  نانآ  كّرحم  دنناوتب  هک  دراد ، مالـسا  ردص  ناگرزب 

.دنوش کیدزن  تقیقح  ّقح و  هب  هتفرگ ، رارق  نانآ  هار 

هک تسا  نیا  هن  رگم  تسا ؟ حرطم  دنه  هراق  هبـش  رد  رامعتـسا  دـض  هنومن  وگلا و  ناونع  هب  يدـناگ » امتاهام   » هک تسا  نیا  هن  رگم 
اب ناکدوک  ادـتبا  زا  ات  دوش ، یم  حرطم  ناکدوک  ياه  باـتک  رد  یگتـشذگ  دوخ  زا  يراکادـف و  يوگلا  ناونع  هب  راکادـف  ناـقهد 

مالـسا و نانمـشد  هک  یلاح  رد  تسا  باوخ  رد  یمالـسا  تّما  ارچ  .دنیآ  راب  راکادف  ناشنهذ  ناور و  حور و  رد  وا  تیعقوم  میـسرت 
میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  رگم  درب ؟ یم  تراغ  هب  ار  نانآ  يدام  عبانم  نید و  هدرک و  ادیپ  هرطیس  هبلغ و  نانآ  دالب  رب  ناناملسم 
رارق یطلـست   ] هار نارفاک  يارب  ناـنمؤم ، رب  زگره  دـنوادخ  و   » (1) ؛} ًالِیبَس َنِینِمْؤُملا  یلَع  َنیِِرفاـْکِلل  ُهَّللا  َلَـعْجَی  َْنلَو  : } دـیامرف یمن 

« .تسا هدادن 

وا رب  ینید  چیه  دراد و  يرترب  ینید  ره  رب  مالسا   » (2) ؛» هیلع یلُعی  وْلعَی و ال  مالسإلا  : » تسا هدومرفن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگم 
« .درادن يرترب  ّولع و 

روشک کی  دیاب  ارچ  دنهد ؟ هقباسم  هتفرگ و  تقبـس  یمالـسا  رگید  دالب  ّدض  رب  یّتح  رامعتـسا ، هب  تمدخ  رد  دـیاب  ناناملـسم  ارچ 
هب یتمدخ  شوخ  رطاخ  هب  یمالسا 
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تلم ارچ  میلفاـغ ؟ ارچ  میباوـخ ؟ رد  ارچ  دـنک ؟ اـطع  راـختفا  لادـم  رگلاغـشا  هب  یمالـسا  دـالب  زا  یکی  لاغـشا  رطاـخ  هـب  رامعتـسا ؛
کی فرظ  دیهش  نیرتمک  میدقت  اب  ناریا  ّتلم  یلو  دیسرن ؟ يزوریپ  هب  هراوآ  نویلم  ود  دیهش و  رازه  تسیود  میدقت  اب  ناتسکیجات 
مادک .دوب  مالسلا  امهیلع  نیسح  یلع و  دننامه  ییاهوگلا  نتـشاد  تهج  هب  نیا  تخادنا ، رب  ار  هلاس  یتوغاط 2500  تموکح  لاس ،

شبالقنا يزوریپ  لیاوا  ناـمه  زا  دوب ، هدـش  لـیمحت  رامعتـسا  رابکتـسا و  يوس  زا  هک  ار  گـنج  لاـس  تشه  تسناوت  یم  يروشک 
تیب لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نوچمه  ییاـهوگلا  نتـشاد  زا  ریغ  اـیآ  دـیآ ؟ نوریب  گـنج  زا  زارفرـس  تیاـهن ، رد  دـنک و  لـمحت 

هک تسین  نم  زا  اعدا  نیا  دوب ؟ مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نوچمه  ییوگلا  نتـشاد  زا  ریغ  هب  ایآ  دوب ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
زا هک  تسا ، یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  یبالقنا  یسایس و  گرزب  ياه  تیصخش  دارفا و  ياعدا  نیا  هکلب  متسه ، یعیـش  رفن  کی 

چیه دوخ  زا  یمالـسا  ياهروشک  زا  یخرب  هک  میتسه  هدوب و  دهاش  هنافـسأتم  نیطـسلف  هیـضق  رد  .دنرب  یم  جنر  ناشتّما  یکّرحت  یب 
عمط مشچ  لیئارـسا  اریز  دوب ، ناشدوخ  عفن  هب  تقیقح  رد  هک  ییامیپهار ، کی  هزادنا  دـح و  رد  یّتح  دـندادن ، ناشن  یکرحت  هنوگ 

هداتفین تسا  نانآ  نید  مه  عون و  مه  هک  نیطـسلف  ّتلم  يارب  یقافتا  چـیه  هک  ایوگ  یلو  تسا ، هتخود  یمالـسا  ياهروشک  مامت  هب 
شیع و لوغشم  درادن ، دوجو  نمشد  دیوگ  یم  دنیب و  یمن  ار  یچراکـش  هدرک و  فرب  ریزب  رـس  هک  يا  هدنرپ  دننامه  نانآ  تسا و 

ّتلم یلو  دـننک  دوبان  هدرک و  راکـش  ار  همه  هدـمآ و  نانآ  رـس  يالاب  رب  نمـشد  هبترم  کی  هک  تلفغ  یهز  اما  دنتـسه ، دوخ  شون 
نچچ و ناتـسناغفا و  نیطـسلف و  زا  و  تسا ، یمالـسا  ياه  تلم  مامت  رکف  هب  رابکتـسا ، رب  يزوریپ  اـب  یماـما  هدزاود  هعیـش  ناملـسم 

نیا رد  هچ  رگا  تسا  هدمآ  رب  نکمم  قیرط  ره  زا  نانآ  هب  ندناسر  يرای  ددص  رد  ناملسم  ياه  تلم  ریاس  ینسوب و  ات  هتفرگ  قارع 
خیرات نایاپ  ات  ییاه  سرد  وا  يارب  هک  دراد  ییاهوگلا  یماما  هعیـش  هک  نآ  رگم  تسین  اه  نیا  .تسا  هتخادرپ  ار  ینیگنـس  ياهب  هار 

، يدوهی نز  ياپ  زا  لاخلخ  ندوبر  رطاخ  هب  رگا  تسا  دقتعم  هک  دراد  مالسلا  هیلع  یلع  لثم  ییوگلا  هعیش  .تسا  هتشاذگ  راگدای  هب 
« ورب ملظ  ریز  هب  ین  یسک  هب  نک  ملظ  هن  : » دیوگ یم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لثم  دراد  ییوگلا  هعیـش  .دراد  اج  دریمب  ناسنا 

«. هلذلا اّنم  تاهیه  : » دیوگ یم  هک  یسک 
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یهاگ رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  رطاخ  هب  تسا  دقتعم  هک  یسک  تسا .» نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرس  گرم  : » دیوگ یم  هک  یسک 
.داد دیاب  ناج 

: تساه هنیمز  مامت  رد  وگلا  زا  ثحب  تقیقح  رد  تماما  زا  ثحب  .تساهوگلا  نیا  زا  ثحب  تقیقح  رد  نامز  نیا  رد  تماما  زا  ثحب 
یم قرو  هدرک و  میـسرت  ار  ناسنا  هدـنیآ  هک  دنتـسه  اهوگلا  نیا  ...و  یعامتجا ، يدرف و  فئاظو  هداوناـخ ، ماـظن  تداـبع ، هنیمز  رد 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  سلاجم  رد  ددـنب و  یم  یناـشیپ  رب  ار  هلذـلا » اـّنم  تاـهیه   » مچرپ یکدوک  زا  هک  یلاـسدرخ  دـنزرف  .دـننز 
مالسلا هیلع  نیسح  شیالوم  هنوگ  نامه  دور ، یمن  تلذ  راب  ریز  رتالاب  نینـس  رد  زگره  دنیب ، یم  دوخ  يوگلا  ار  وا  هدرک و  تکرش 
کیدزن و  نامه ، وا  هب  یکیدزن  دوش ، کیدزن  وا  هب  هدرک و  ادتقا  وا  هب  ات  دهد ، یم  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  وگلا  ناسنا  .دوب  نینچ 

هدادن و ماجنا  یهانگ  زگره  دوخ  رمع  لوط  رد  هک  ینانآ  دنوش ، باختنا  اه  نیرتهب  وگلا ، رد  هک  رتهب  هچ  سپ  نامه ، ادخ  هب  ندش 
زییمت ار  دیفم  زا  رضم  دب ، زا  کین  لطاب ، زا  ار  ّقح  ناسنا  يارب  هک  تسا  یقیقح  ماما  .تسا  هدزنرس  نانآ  زا  یهابتـشا  اطخ و  زگره 
مـشاب یلع  نب  نیـسح  وریپ  نم  رگا  .دوش  یم  ادج  فرط  ود  زا  کی  ره  زا  ناسنا  هار  هک  تسا  تماما  ّطخ  هب  طابترا  اب  .دـهد و  یم 
جاجح ياپ  اب  یّتح  مرـضاح  مشاب ، رمع  نب  هَّللادبع  دننام  يدرف  وریپ  رگا  یلو  مهد ، یمن  رجاف  قساف و  مکاح  هب  تعیب  تسد  زگره 

، رمع نب  هَّللادبع  نداد  رارق  وگلا  اب  لبنح  نب  دمحا  هک  هنوگ  نامه  منک ، تعیب  مه  خیرات  فورعم  راوخ  نوخ  نآ  یفقث  فسوی  نب 
یب یخیرات و  یثحب  ریدغ »  » و تماما »  » زا ثحب  سپ  .دنک  یم  صّخشم  ار  اهراعش  اهرایعم و  هک  تسا  تماما  .درک  تعیب  لّکوتم  اب 

تسا يرما  تماما  .تسا  هتسباو  نآ  هب  يرـشب  هکلب  یمالـسا  هعماج  تایح  هک  هدنز  تسا  یثحب  تسا ، زور  ثحب  تسین ، میقع  رمث 
ناسنا ترخآ  ایند و  هب  طوبرم  تماما  دـنک ، یم  نشور  ار  ناسنا  ریـسم  تماما  .دراد  طابترا  یناسنا  حور  هدولاش و  تقیقح و  اب  هک 

.تسا راذگ  ریثأت  ناسنا  یگدنز  ياج  ياج  رد  هک  تسا  یتقیقح  تماما  تسا ،

ناهرب لیلد و  اب  بهذم  باختنا   - 6

هراشا

هک نیا  ای  میا ، هدرک  باختنا  قیقحت  ناهرب و  لیلد و  اب  ار  دوخ  بهذم  ام  زا  کی  ره  ایآ 
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لوصا زا  تماما  ایآ  میتسه ؟ نینچ  زین  اـم  دـنا  هدـیقع  بهذـم و  نیا  رب  ناـمردام  ردـپ و  نوچ  تسا ؟ هدیـسر  اـم  تسد  هب  یثوروم 
ایآ ما ؟ هتفریذـپ  ار  بهذـم  داقتعا و  نیا  نم  هک  هدـش  ثعاب  یلماع  هچ  مینک ؟ هماقا  لیلد  نآ  رب  دـیاب  کـی  ره  هک  تسین  يداـقتعا 

لیلد هچ  هب  درادـن ؟ هیکت  یلـصا  چـیه  هب  هک  يا  هداوناـخ  يا و  هلیبق  یموق و  تابّـصعت  اـی  یلقع  اـی  یثیدـح  اـی  تسا  ینآرق  لـماع 
نکمم هک  تسا  ییاه  لاؤس  اهنیا  متسین ؟ لوئسم  مراد  هک  یتاداقتعا  نیا  رب  هدنیآ  رد  ایآ  دنشابن ؟ رترب  نم  بهذم  زا  رگید  بهاذم 

همه روحم  اریز  دوب ، دهاوخن  تماما  زا  ثحب  اب  زج  نآ  خساپ  دوب  نآ  يوگخساپ  دیاب  ًاتعیبط  دنک و  روطخ  یسک  ره  نهذ  رد  تسا 
.تسا تماما  هلئسم  رب  بهاذم 

مومذم دیلقت 

دراوم زا  یخرب  رد  نکل  یهقف ، لئاسم  رد  ملاع  زا  لهاج  دـیلقت  لـثم  تسا ؛ حودـمم  حیحـص و  دراوم  زا  یخرب  رد  دـنچ  ره  دـیلقت 
هک هچ  نآ  فالخ  رب  ملاع  زا  ملاع  دیلقت  ای  لهاج ، زا  لهاج  دـیلقت  لثم  تسا ، عرـش  لقع و  شنزرـس  دروم  تسین و  حیحـص  رگید 
ام اُنبْـسَح  اُولاق  ِلوُسَّرلا  یلِإ  ُهَّللا َو  َلَْزنَأ  ام  یلِإ  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو  : } دـیامرف یم  میرک  نآرق  اذـل  .تسا  هدیـسر  هجیتن  نآ  هب  دوخ 

ادـخ هچ  نآ  يوس  هب  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  هک  یماـگنه  و   » (1) ؛  َنوُدَتْهَی الَو  ًاْئیَـش  َنوُمَْلعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َوَأ  انَءابآ  ِْهیَلَع  انْدَـجَو 
يزیچ اه  نآ  ناردـپ  رگا  ایآ  تسا .» سب  ار  ام  میا  هتفای  دوخ  ناردـپ  زا  هچ  نآ  : » دـنیوگ یم  دـییایب .» ربمایپ  يوس  هب  هدرک و  لزاـن 

.»!؟] دننک یم  يوریپ  اه  نآ  زا  مه  زاب   ] دندوب هتفاین  تیاده  و  دنتسناد ، یمن 

ْمِهِراثآ یلَع  ّانِإ  ٍهَّمُأ َو  یلَع  انَءابآ  انْدَـجَو  ّانِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  ّالِإ  ٍریِذـَن  ْنِم  ٍهَیْرَق  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َِکل  ذَـکَو  : } دـیامرف یم  زین  و 
ام : » دنتفگ نآ  نانارذگ  شوخ  هک  نآ  رگم  میداتـسرفن  يا  هدنهد  رادشه  وت  زا  شیپ  يرهـش  چیه  رد  هنوگ  نیدـب  و   » (2) ؛  َنوُدَتْقُم

« .میراپسهار ناشیا  یپ  زا  ام  میا و  هتفای  یهار  و   ] ینییآ رب  ار  دوخ  ناردپ 

انْعَطَأ انَْتَیل  ای  َنُولوُقَی  ِراّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ُبَّلَُقت  َمْوَی  : } دیامرف یم  زین  و 
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(1) ؛} ًارِیبَک ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا   َ ِباذَـعلا َنِم  ِْنیَفْعِـض  ْمِِهتآ  انَّبَر  ْالِیبَّسلا *  اَنوُّلَـضَأَف  انَءارَبُکَو  انَتَداس  انْعَطَأ  ّانِإ  انَّبَر  اُولاقَو  ْالوُسَّرلا *  اَنْعَطَأَو  َهَّللا 
ار ربمایپ  میدرب و  یم  ناـمرف  ار  ادـخ  ناـمرف  اـم  شاـک  يا  : » دـنیوگ یم  دـننک ، یم  ور  وریز  شتآ  رد  ار  ناـشیاه  هرهچ  هک  يزور  »
؛» .دـندرک رد  هب  هار  زا  ار  اـم  میدرک و  تعاـطا  ار  شیوخ  ناـگرزب  اـسؤر و  اـم  اراـگدرورپ ، : » دـنیوگ یم  و  .میدرک ؛» یم  تعاـطا 

« .گرزب یتنعل  نک  ناشتنعل  هد و  باذع  نادنچ  ود  ار  نانآ  اراگدرورپ ،

ملظ مدرم  رگا  درک و  میهاوخ  زین  ام  دندرک  بوخ  راک  مدرم  رگا  دییوگب  هک  دیـشابن  یتما  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
دب امش  دندرک  دب  رگا  دینک و  نینچ  زین  امش  دندرک  بوخ  راک  مدرم  رگا  هک  دینک  هدامآ  ار  دوخ  یلو  .مینک  یم  ملظ  زین  ام  دندرک 

(2) «. دینکن

هیجان هقرف  نییعت   - 7

تقرتفا .رانلا و  یف  نوعبس  و  هنجلا ، یف  هدحاوف  هقرف ، نیعبـس  يدحإ و  یلع  دوهیلا  تقرتفا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
یلع یتّمأ  ّنقرتفتل  هدیب  دمحم  سفن  يذـلا  .هنجلا و  یف  هدـحاو  و  رانلا ، یف  نوعبـس  يدـحإف و  هقرف ، نیعبـس  نیتنث و  یلع  يراصنلا 

رد نانآ  هقرف  کی  دندش ، قّرفتم  هقرف  کی  داتفه و  رب  دوهی   » (3) ؛» رانلا یف  نوعبس  ناتنث و  هنجلا و  یف  هدحاو  هقرف ، نیعبس  ثالث و 
رد هقرف  کی  شتآ و  رد  نانآ  زا  هقرف  کی  داتفه و  دـندش ، میـسقت  هقرف  ود  داتفه و  رب  اراصن  .دـنا و  شتآ  رد  هقرف  داتفه  تشهب و 

تشهب و رد  هقرف  کی  دنوش ، یم  میسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  نم  تّما  تسوا ، تسد  هب  دّمحم  ناج  هک  یـسک  هب  مسق  .تسا  تشهب 
أـشنمرس هک  دوـب  هلئـسم  نیمه  تسا و  تماـما  هلئـسم  رد  تاـفالتخا  هدـمع  هک  میناد  یم  .دـنا » شتآ  رد  ناـنآ  زا  هقرف  ود  داـتفه و 
یمالسا هعماج  رد  يربهر  تماما و  زا  دیاب  میسرب  هیجان  هقرف  هب  هک  نآ  يارب  اذل  .تسا  هدش  یمالـسا  هعماج  رد  اه  هقرف  زا  يرایـسب 

.مینک ثحب 
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارب  نیشناج  نییعت  ترورض 

حیضوت

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 

تّما هدنیآ  زا  یهاگآ  ربمایپ و 

هراشا

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  : } دناد یم 

زین
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ُمَْلعَی ُْلق ال  : } دیامرف یم  و  .تسا » ادخ  صتخم  نیمز  اه و  نامسآ  بیغ  ملع  و   » (1) ؛  ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُْبیَغ    ِ ِهَّلل َو  : } دیامرف یم 
زا ادخ  زج  هب  دنتسه  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هک  نانآ  زا  سک  چیه  ربمایپ ] يا   ] وگب  » (2) ؛  ُهَّللا َّالِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم 

« .دنرادن یهاگآ  بیغ 

َّ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   » (3) ؛  ٍلوُسَر ْنِم  یضَتْرا  ِنَم 

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   » (4) ؛» رانلا

نب سنا  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام : هباحص  زا  يدایز  هدع  ار  ثیدح  نیا 

ص:42

هیآ 77. لحن ، هروس  . 63 - 1
هیآ 65. لمن ، هروس  . 64 - 2
هیآ 26. نج ، هروس  . 65 - 3

ح 2778. ص 134 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  ح 3992 ؛  ص 1322 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  . 66 - 4
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فوع نب  ورمع  صاع ، نبا  ورمع  نب  هَّللادبع  رمع ، نب  هَّللادبع  سابع ، نب  هَّللادبع  نالجع ، نب  يدُـص  صاقو ، یبا  نب  دعـس  کلام ،
.دنا هدرک  لقن  نایفس  یبا  نب  هیواعم  کلام و  نب  رمیوع  یعجشا ، کلام  نب  فوع  ینزم ،

مکاح  (1)، ریدقلا ضیف  رد  يوانم  دننامه : دنا ؛ هدرک  حیرصت  نآ  رتاوت  هب  ای  هتسناد  حیحص  ار  نآ  زین  تنـس  لها  ياملع  زا  يا  هدع 
راونالا عماول  رد  ینیرافس   (3)، ماصتعالا رد  یبطاش  كردتسملا ، صیخلت  رد  یبهذ   (2)، نیحیحصلا یلع  كردتسملا  رد  يروباشین 

(5) .هحیحصلا ثیداحالا  هلسلس  رد  ینابلا  نیدلا  رصان  (4) و  هیهبلا

.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
مهباقعا یلع  نیدترم  اولازی  مل  مّهنا  لاقیف : یباحصا ؟ یباحصا 

ص:43

ص 21. ج 2 ، ریدقلا ، ضیف  . 67 - 1
ص 128. ج 1 ، مکاح ، كردتسم  . 68 - 2

ص 189. ج 2 ، ماصتعالا ، . 69 - 3
ص 93. ج 1 ، راونالا ، عماول  . 70 - 4
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ص 176. ج 4 ، يراخب ، حیحص  . 72 - 6
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سپ دنتـسه ؟ نم  باحـصا  نانیا  ایادـخ  منک  یم  ضرع  دـنرب ، یم  مّنهج  هب  ار  مباحـصا  زا  یهورگ  تماـیق  زور   » (1) ؛» مهتقراف ذنم 
« .دنتشگرب ّتیلهاج  هب  يدومن  تلحر  ناشنایم  زا  هک  ینامز  زا  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  دوش : یم  هتفگ 

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   » (2) ؛» 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
: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  دقل  هَّللاوف 

ص:44

ص 110. ج 4 ، نامه ، . 73 - 1
ص 66. ج 7 ، ملسم ، حیحص  ص 208 ؛  ج 7 ، يراخب ، حیحص  . 74 - 2
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دعس هب   » (1) ؛» هریغ ًادـحا  عیابتال  هدـیب و  هَّللا  باتک  ّیلع و  عم  ذـئموی  ّقحلاف  مهباقعأ ، یلع  سانلا  عجری  ءاوهألا و  ّلضت  ّتم  انأ  اذا  »
ادـخ هب  ایب ، کیدزن  تفگ : ینک ؟ یمن  تعیب  رکبوبا  اب  هیقب  دـننامه  ایآ  متفگ : رکبوبا -  اب  تعیب  هب  مدرم  لیامت  ماگنه  هداـبع -  نب 

نآ هدرک و  هبلغ  مدرم  رب   ] سفن ياوه  مور ، یم  ایند  زا  هک  یتقو  دومرف : یم  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـنگوس !
« .نکم تعیب  وا  زا  ریغ  یسک  اب  تسوا ، تسد  هب  ادخ  باتک  تسا و  ّیلع  اب  زور  نآ  رد  ّقح  دنادرگ ، یم  رب  تیلهاج  هب  ار  اه 

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

رتابیز غاب  نیا  زا  تشهب  رد  وت  غاب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسابیز ؟ ردقچ  غاب  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالـسلا 
مالـسلا هیلع  یلع  .تسیرگ  دـنلب  يادـص  اب  سپـس  هدرک و  هراشا  مالـسلا  هیلع  یلع  نساحم  رـس و  رب  دوخ  تسد  هب  هاـگ  نآ  .تسا 

رگم دننک ، یمن  راهظا  ار  نآ  هک  دنراد  ییاه  هنیک  ناشیاه  هنیس  رد  موق  نیا  دومرف : دروآرد ؟ هیرگ  هب  ار  امش  زیچ  هچ  درک : ضرع 
« .متافو زا  دعب 

لهأل رفغتـسأ  نأ  ترمأ  دـق  ّینا  لاق : هلیل و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ینظقیأ  : » دـیوگ یم  ادـخ  لوسر  مداخ  هبهیوم ، وبا   - 7
مکئنهیل لاق : ّمث  مهیلع  مّلسف  هعم  تقلطناف  یعم .) قلطناف   ) عیقبلا

ص:45

.یعفاش يربط  بهاوملا  باتک  زا  لقن  هب  ص 296 ، ج 2 ، قحلا ، قاقحا  . 75 - 1
ص 105. یمزراوخ ، بقانم  . 76 - 2

مقر 834. رکاسع ، نبا  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  . 77 - 3
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نیب تّریخ  هّنجلا و  ّمث  اهب  دلخلا  ضرألا و  نئازخ  حیتافم  تیتوأ  دـق  لاق : ّمث  .ملظملا  لیللا  عطقک  نتفلا  تلبقأ  دـق  هیف ، متحبـصأ  ام 
هللا یلصربمایپ   » (1) ؛» ...هیف ضبق  يذلا  هضرمب  ئدبف  فرصنا  مث  عیقبلا ، لهأل  رفغتـسا  مث  .ّیبر  ءاقل  ترتخاف  ّیبر ، ءاقل  نیب  کلذ و 

تکرح ترـضح  اب  .ایب  نم  هارمه  میامن ، رافغتـسا  عیقب  لها  رب  ات  ما  هدش  رما  نم  دومرف : درک و  رادـیب  باوخ  زا  ارم  یبش  هلآو  هیلع 
هنیآ ره  دیشاب ، هتشاد  یشوخ  هاگیاج  دومرف : سپس  دومن و  مالـس  عیقب  لها  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .میدیـسر  عیقب  هب  ات  مدرک 

اب داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  تشگرب و  دومن و  رافغتـسا  عیقب  لها  رب  هاـگ  نآ  .تسا  هدروآ  يور  امـش  رب  کـیرات  بش  دـننام  اـه  هنتف 
« .دومن تلحر  ایند  زا  ضرم  نامه 

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 

زا هدرپ  هک  تسا  هدروآ  درد  هب  ار  وت  بلق  زیچ  هچ  ربمایپ ! نت  هراپ  يا  .تساه  هنتف  همه  ساسا  لصا و  کش  نودـب  هکلب  تسا ، هنتف 
؟ یهد یم  ربخ  کیرات  سب  يا  هدنیآ  زا  تردپ  تّما  يارب  يراد و  یم  رب  خلت  یتقیقح 

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 
(3) «. 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 

هرابرد هک  يا  هنتف  نآ  دوخ و  تّما  هدنیآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دش  هتفگ 

ص:46

ص 318. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  . 78 - 1
ص 234. ج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  مالسلا ؛  اهیلعارهز  ترضح  هبطخ  . 79 - 2

.ردص دیهش  خیرات ، رد  كدف  ص 235 ؛  ج 2 ، يربط ، خیرات  . 80 - 3
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؟ ریخ ای  تسا  هداد  هئارا 

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

.تسا هدرک  یمن  ساسحا  ار  يا  هفیظو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینعی  یبلس : شور  فلا - 

رظن قبط  ات  هدومن  توعد  اروش  هب  ار  مدرم  عازن ، فالتخا و  عفر  يارب  هک  تروص  نیا  هب  اروش : هب  يراذـگاو  اب  یباجیا  شور  ب - 
.دننک لمع  اروش 

هدرک یفرعم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یسک  مدرم ، فالتخا  هنتف و  عفر  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینعی  نییعت : اب  یباجیا  شور  ج - 
.تسا

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 
« ما هدومن  ادتقا  رکبوبا  هب  منک  نّیعم  هفیلخ  رگا  ما و  هدرک  ادتقا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  منکن ، نیعم  دوخ  يارب  نیشناج 

ص:47

ص 16. ج 6 ، يراخب ، حیحص  . 81 - 1
ص 431. ج 3 ، يربط ، خیرات  . 82 - 2

ص 53. ج 4 ، نامه ، . 83 - 3
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(1).

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
هللا یلـص  مالـسا  ربمایپ  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دشاب ، نیرفآ  تداعـس  دناوت  یم  هک  دراد  یلماک  تاروتـسد  ناسنا  یگدـنز  داعبا 

! دشاب هجوت  یب  ینیشناج )  ) ّمهم هفیظو  نیا  هب  تبسن  هلآو  هیلع 

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 

همود  » هوزغ رد  و  نافع ، نب  نامثع  عاقرلا ،» تاذ   » هوزغ رد  يرجه  مجنپ  لاس  رد 

ص:48

ص 44. ج 1 ، ءایلوالا ، هیلح  . 84 - 1
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.داد رارق  دوخ  ياج  هب  ار  هثراح  نب  دیز  قلطصملا ،» ینب   » هوزغ رد  موتکم و  ّما  نبا  قدنخ ،»  » و لدنجلا »

.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 

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   » (2) ؛» 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 
رد تفرگ و  ار  همان  زین  رمع  .دناسرب  باطخ  نب  رمع  هب  ات  داد  دوخ  مالغ  هب  دومن و  رهم  ار  نآ  هدرک و  قیدصت  ار  وا  هتشون  ندمآ 

ص:49

ص 279-273. ج 1 ، نیتسردملا ، ملاعم  كر : . 85 - 1
ص 131. ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 86 - 2

تاهبش هب  خساپو  www.Ghaemiyeh.comیسانشریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 325زکرم  هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_49_2
http://www.ghaemiyeh.com


هدرکن راذـگورف  امـش  يارب  یتحیـصن  چـیه  زا  نآ  رد  هک  تسادـخ  لوسر  هفیلخ  رکبوبا  همان  نیا  مدرم ! يا  تفگ : مدرم  هب  دجـسم 
(1) «. تسا

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 

؟ 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
زا زین  مالسا  ربمایپ  عطق  روط  هب  دنا و  هدرک  نیعم 

ص:50

ص 429. ج 3 ، يربط ، خیرات  . 87 - 1
ص 32. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  . 88 - 2

ص 168. نامه ، . 89 - 3
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.تسین انثتسم  ّتیصوصخ  نیا 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  دنک ، نیعم  وا  يارب  ار  يریزو  هک  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  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 

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   (4) .دومن تیصو  سیردا »  » شدنزرف

(5) .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 
زین لیعامسا   (6) .دراد اپرب  ار  مدرم  کسانم  جح و  دنک و 
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همادا ردارب  ای  رسپ  هب  ردپ  زا  تیـصو  روط  نیمهو  بوقعی ،»  » شدنزرف هب  زین  وا  و  دومن ، تیـصو  قاحـسا »  » شردارب هب  تافو  ماگنه 
.تفای

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 
(1) .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 
.تسا هدوب  زین  تعیرش  عرش و  ظفح  هعماج و  يربهر  تیاده و  رما  رد  تیاصو  هکلب  دنا ، هتشاذگ  یمن  ثرا  هب  یلام  دوخ  زا 

؟ 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  » (2) ؛» 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 

(3) ؛» 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  »
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زا تسا  هتـشاد  زین  يرگید  فئاـظو  هکلب  هدوـبن ، مدرم  هب  نآ  غـالبا  یحو و  نتفرگ  اـهنت  شا  هفیظو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ   - 6
: لیبق

.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 

ینیشناج هدرک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  هنیمز  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  مینک  لوبق  دیاب  ًاعطق 
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.دندناشک یهارمگ  هب  ار  مدرم  هتفرگ و  هدیدان  ار  تیصو  شرافس و  نیا  باحـصا ، زا  يا  هدع  هنافـسأتم  یلو  تسا ، هدرک  نییعت  ار 
.داد تاجن  نآ  ّرش  زا  ار  نیملسم  دنوادخ  باطخ -  نب  رمع  لوق  هب  هک -  دندروآ  دوجو  هب  هعماج  رد  یبوشآ  اذل 

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 
ات درک  توعد  ماوقا  مامت  زا  يا  هچراپ  نایم  رد  دوسالا  رجح  نداد  رارق  اب  درک و  شوماخ  ار  عازن  نیا  دوخ  هنامیکح  ریبدـت  اـب  هلآو 

.دشاب میهس  دوسالارجح  بصن  رد  نانآ  هدنیامن 

يراـی هـب  ار  دوـخ  موـق  مادـک  ره  دـندرک و  عازن  يا  هلئـسم  رد  نیرجاـهم  زا  یکی  و  نا 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 
ّقح دوخ ، ساسا  یب  یهاو و  ياهاعدا  اب  هفیقس  رد  نیرجاهم 
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يارب ار  تفالخ  تموکح و  نیرجاهم  هدابع ) نب  دعس   ) یباحص ندرک  بوکدگل  اب  مه  رخآ  رد  .دنتسناد  شیوخ  ِنآ  زا  ار  تفالخ 
.دندومن مامت  دوخ 

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 

« .تسا نآ  هزاورد  یلع  تمکح و  رهش  نم   » (2) ؛» اهباب ّیلع  همکحلاراد و  انا  : » دومرف اهراب  ربمایپ 

ره تسا ، رهـش  نآ  هزاورد  یلع  ملع و  رهـش  نم   » (3) ؛» 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
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هباحص ریاس  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرترب 

حیضوت

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) ؛  َنوُمُکْحَت َْ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 

هب ار  وا  لیاضف  شناتسود  هک  یسک  ّقح  رد  میوگب  هچ  تفگ : ینک ؟ یمن  حدم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ارچ  دنتفگ : دمحا  نب  لیلخ  هب 
لیلد هب  زین  شنانمشد  هدرک و  نامتک  فوخ  تهج 

ص:57

هیآ 35. سنوی ، هروس  . 102 - 1
ح 14653. ص 19 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  . 103 - 2

ص 165. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 232 ؛  ج 5 ، دئاوزلا ، عمجم  . 104 - 3
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(1) .تسا هدرک  رپ  ار  اج  همه  ترضح  نآ  لیاضف  هک  یلاح  رد  دندرک ، يریگولج  نآ  راشتنا  زا  دسح 

دراد مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیلضفا  رب  تلالد  هک  یتایآ  زا  یخرب  فلا - 

تیالو مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 1

َنیِذَّلا اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َ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  َهـالَّصلا َ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 مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 2

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدـش  بجاو  ضرف و  ناناملـسم  همه  رب  شتّدوم  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هک مهاوخ  یمن  نیا  زج  تلاسر  رجا  امـش  زا  نم  وگب  تّما  هب  ام  لوسر  يا   »] (4) ؛  یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق 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 
« اهنآ دنزرف  ود  همطاف و  یلع و  دومرف : دننایک ؟ تسا  بجاو  ام  رب  ناشتّدوم  هک  وت  تبارق 

ص:58

ص 2. ج 4 ، ّقحلا ، قاقحا  . 105 - 1
هیآ 55. هدئام ، هروس  . 106 - 2

...و ص 239  ج 2 ، روثنملا ، رد  . 107 - 3
هیآ 23. يروش ، هروس  . 108 - 4
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(1)

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  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  دنوادخ  انامه   » (2) ؛} ً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 
(3) {. ً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   » (4) ؛} ِدابِْعلِاب ٌفُؤَر  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُ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 
(5) .دیباوخ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باوختخر  رد  مالسلا  هیلع 

رتسب رد  هک  دش  لزان  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارـسفم  مامت  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
دیمرآ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ص:59

؛  ص 14 ج 25 ، ناـیبلا ، عماـج  ص 7 ؛  ج 6 ، روــثنملا ، رد  ص 239 ؛  مالـسلا ، هیلع  تیبلا  لـها  لـئاضفب  تیملا  ءاـیحا  . 109 - 1
...و ص 199  ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 444 ؛  ج 2 ، مکاح ، كردتسم 

هیآ 33. بازحا ، هروس  . 110 - 2
ص 331. ج 2 ، ملسم ، حیحص  . 111 - 3

هیآ 207. هرقب ، هروس  . 112 - 4
ص 4. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 113 - 5
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(1).

.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 ، مالسلا  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

دراد مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیلضفا  رب  تلالد  هک  یتایاور  زا  یخرب  ب - 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ردارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 1

دوخ باحصا  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسا : هدرک  تیاور  رمع  نب  هَّللادبع  زا  يروباشین  مکاح 

ص:60

ص 262. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 114 - 1
ص 348. ج 1 ، لبنح ، نبا  دمحا  دنسم  . 115 - 2

ص 101-99. ج 2 ، كولملاو ، ممالا  خیرات  . 116 - 3
هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس  . 117 - 4

ص 185. ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 118 - 5
ص 120. ج 7 ، ملسم ، حیحص  . 119 - 6
ص 596. ج 5 ، يذمرت ، ننس  . 120 - 7

ص 150. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 121 - 8
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ضرع مالـسلا  هیلع  یلع  .داد  رارق  فوع  نب  هَّللادبع  ردارب  ار  نامثع  ریبز و  ردارب  ار  هحلط  رمع ، ردارب  ار  رکبوبا  تسب : تّوخا  دـقع 
رد ینم  ردارب  وت  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسیک ؟ نم  ردارب  سپ  یتسب ، توخا  دقع  تباحـصا  نیب  ادـخ ! لوسر  يا  درک :

(1) .ترخآ ایند و 

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 

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 
(5) «. 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 
تحت تفای و  تیبرت  یحو  لزنم  رد  و  دش ، دلوتم  هبعک  رد  ترضح  نآ  هک  نیا  فیرعت  زا  ار  ام  تسا 

ص:61

 . ...و ص 14  ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 122 - 1
ص 43. بلاط ، یبا  نب  یلع  مامالا  . 123 - 2

.یلع باحر  یف  . 124 - 3
ص 110. هفالخلا ، متاخ  هوبنلا و  هیقب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  . 125 - 4

ح 6044. ص 550 ، ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 126 - 5
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(1) «. ...تفرگ رارق  میرک  نآرق  تیبرت 

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 :

هدرک و يوریپ  وا  زا  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  تثعب  ماگنه  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  .ار  رفعج  سابع ، درک و  باختنا  ار  مالـسلا 
...دومن یم  قیدصت  ار  وا 

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 
(2) «. 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  مدینـش  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 

(3) .مدرازگ

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

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

درکن هدجس  یتب  چیه  رب  مالسلا  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 
(2) «. ...تسا هدرکن  هدجس  یتب  چیه  رب  زگره  وا  هک  تسا  نآ  تهج  هب 

ار شمشچ  ود  هک  دوب  یسک  اهنت  وا  اریز  دش ، دلوتم  ناملسم  مالسلا  هیلع  یلع  مّلسم  روط  هب  : » دسیون یم  داّقع  دومحم  سابع  داتسا 
(3) «. 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 
(4) «. 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 
(5) .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 
(6) «. دروآ نامیا  نم  هب  هک 

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

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 
رد دیامن ، لیم  هدنرپ  نیا  زا  نم  اب  ات  تسرفب  نم  يوس  هب  ار  تقلخ  نیرت  بوبحم  ایادـخ  راب  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

(2) .دومن لوانت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  دمآ و  یلع  ماگنه  نیا 

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 
(3) «. دراد یم  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ادخ  هک  تسا  تهج  نادب  ییوگب : وا  باوج  رد 

رون کی  زا  ربمایپ  یلع و   - 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 

(4) .تسا

مدرم نیرتدهاز  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 8

« ...تسا هدوبن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رتدهاز  ایند ، زا  ندرب  تّذل  رد  افلخ ، نایم  رد  : » دسیون یم  داّقع  دومحم  سابع  داتسا 
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(1).

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 
زور رد  نازرابم  زات  شیپ  يو  .دـش  لمحتم  ار  يدایز  تامحز  اه  گنج  رد  هک  دوب  یـسک  وا  .دنتـشک  هکئـالم  ناناملـسم و  ار  هیقب 

هراوس ّدَودبع  نب  رمَع  لتاق  ربیخ و  عاجـش  حتاف و  وا  .دـنام  مدـق  تباث  نینح  دـحا و  گنج  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  .دوب و  ردـب 
(2) «. دوب يدوهی  بحرم  قدنخ و 

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 
(3) «. 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 

(4) «. ...دیباوخ وا  رتسب  رد  هلآو 

هباحص نیرتاناد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 10

: 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   » (5) ؛» بلاط یبا  نب  یلع  يدعب  نم  یتّما  ملعأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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هزاورد یلع  تمکح و  رهش  نم   » (1) ؛» 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   » (2) ؛» 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 ،

ً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   » (3) ؛» ًاملح مهمظعا  ًاملع و  مهرثکا 

« .تسا رت  میظع  همه  زا  شملح  رتشیب و  همه 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ّتیملعا  هب  هباحص  فارتعا  ب - 

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

(5) «. 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 
(6) «. 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 

« دسرب ام  دایرف  هب  نسحلاوبا  نآ  ّلح  يارب  دنک  ادخ 

ص:66
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(1).

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هب  مولع  عیمج  عوجر  ج - 

بترم ار  نید  دعاوق  هک  تسا  یـسک  وا  .ددرگ  یم  زاب  وا  هب  مولع  عیمج  يدابم  : » دسیون یم  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
تیفیک هاگ  نآ   (2) «. تسا هدومن  ریرقت  ار  یلقن  یلقع و  مولع  ثحاـبم  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  هدرک  نییبت  ار  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 

« 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:67

ص 195. یلع ، مامالا  هیرقبع  . 152 - 1
ص 17. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 153 - 2
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(1).

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تفالخ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ریبادت 

(ع) یلع ماما  تفالخ  يارب  (ص ) ربمایپ ریبادت 

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  نییبت 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 
ناماد رد  تیلوفط  يادتبا  نامه  زا  هک  تفرگ  ّقلعت  نآ  رب  یهلا  ّتیشم 

ص:69

ص ج 13 ، دادغب ، خیرات  ص 407 ؛  ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 84 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 366 ؛  ج 2 ، مکاح ، كردتسم  . 154 - 1
...و  302
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.دوش گرزب  یحو  زکرم  رد  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

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 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  .دیربب  دوخ  لزنم  هب  دیهاوخ  یم  هک  ار  منادنزرف  زا  مادکره  دیراذگب و  نم  دزن  ار  لیقع  امش  درک : ضرع 

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

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 
زاـمن هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اـب  مدرم  زا  لـبق  لاـس ، تفه  دـنک ، یمن  هدـننز ، ارتفا  وگغورد و  زا  ریغ  نم ، زا  دـعب  یـسک  ار 

(3) .مدرازگ

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 

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

متملع دق  و  : » دنک یم  فیصوت  نینچ  هغالبلا  جهن  رد  ار ، ماّیا  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 3

، هردص یلإ  ینّمضی  دلو  انأ  هرجح و  یف  ینعضو  .هصیصخلا  هلزنملا  و  هبیرقلا ، هبارقلاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نم  یعـضوم 
ًهلطخ و ال  لوق ، یف  ًهبذک  یل  دجو  ام  .هینمقلی و  ّمث  یّـشلا ء  غضمی  ناک  .هفرع و  ینّمـشی  هدسج و  ینّـسمی  و  هشارف ، یلإ  ینفنکی  و 

و مراـکملا ، قیرط  هب  کلـسی  هتکئـالم  نم  کـلم  مظعأ  ًاـمیطف  ناـک  نأ  ندـل  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هب  هَّللا  نرق  دـقل  .لـعف و  یف 
ءادتقالاب ینرمأی  ًاملع و  هقالخأ  نم  موی  ّلک  یف  یل  عفری  هّمأ  رثأ  لیصفلا  عابّتا  هعبّتأ  تنک  دقل  .هراهن و  هلیل و  ملاعلا  قالخأ  نساحم 

هللا یلـص  هَّللا  لوسر  ریغ  مالـسالا  یف  ذئموی  دحاو  تیب  عمجی  مل  .يریغ و  هاری  هارأف و ال  ءارحب  هنـس  ّلک  یف  رواجی  ناک  دـقل  .هب و 
هیلع یحولا  لزن  نیح  ناطیّـشلا  ّهنر  تعمـس  دقل  هّوبّنلا و  حیر  ّمشأ  و  هلاسّرلا ، یحولا و  رون  يرأ  .امهثلاث  انأ  هجیدـخ و  هلآو و  هیلع 

ّالإ يرأ  ام  يرت  عمسأ و  ام  عمـست  ّکنإ  .هتدابع  نم  سیأ  ناطیّـشلا  اذه  لاقف  ّهنّرلا ؟ هذه  ام  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  هلآو ، هیلع  هللا  یلص 
و مراد ، یهاـگیاج  هـچ  ادـخ  لوـسر  دزن  نـم  هـک  دــیناد  یم  امــش   » (5) ؛» ریخ یلعل  کـّنإ  ریزو و  کــّنکل  .ّیبـنب و  تـسل  کــّنأ 

رتسب رد  داد و  یم  اج  دوخ  هنیـس  رد  داهن و  یم  شراـنک  رد  ارم  مدوب  كدوک  هک  هاـگ  نآ  .تسا  هجرد  هچ  رد  وا  اـب  میدـنواشیوخ 
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یم ار  يزیچ  هک  دوب  هاگ  و  دـناشفا ! یم  نم  هب  ار  دوخ  ِشوخ  يوب  و  دوس ، یم  شیوخ  نت  هب  ار  منت  هک  ناـنچ  دـیناباوخ ، یم  دوخ 
َج

ص:70

ص 182. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 155 - 1
ص 311. ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 209 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 156 - 2

ص 56. ج 2 ، يربط ، خیرات  . 157 - 3
ص 58. ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 11 ؛  لوؤسلا ، بلاطم  ص 14 ؛  همهملا ، لوصفلا  . 158 - 4

هبطخ 192. هغالبلا ، جهن  . 159 - 5
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.دیدن ییاطخ  دینشن و  یغورد  نم  زا  .دیناروخ  یم  نم  هب  دی و 

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 
نانآ نیمّوس  نم  دوب ، هتفاین  هار  دوب ، نآ  رد  هجیدـخ  9 و  ادخ 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 

ص:71
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تسا ناطیش  نیا  دومرف : تسیچ ؟ اوآ  نیا  ادخ  هداتسرف  يا  متفگ : مدینش ، ار  ناطیش  ياوآ  دمآ ، دورف   9 وا رب  یحو  هک  یماگنه  نم 
زج منیب ، یم  نم  ار  هچ  نآ  ینیب  یم  مونش و  یم  نم  ار  هچ  نآ  يونش  یم  وت  انامه  .تسا  نارگن  دیمون و  دنتسرپن  ار  وا  هک  نیا  زا  و 

« .يور یم  ریخ  هار  هب  يریزو و  یتسین و  ربمایپ  وت  هک  نیا 

هاگ نآ  دباوخب ، وا  ياج  رد  ات  درک  باختنا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هنیدم ، يوس  هب  ترجه  ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 4
(1) .دنک ترجه  هنیدم  يوس  هب  مشاه  ینب  نانز  هیقب  اب  سپس  دنادرگرب و  شنابحاص  هب  ار  اه  تناما 

.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

« .نک رما  زامن  رب  ار  تلها  و  « ؛} ِهالَّصلِاب َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو   } هفیرش هیآ  لوزن  ماگنه   - 9

ص:72

ج دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 4 ؛  ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 99 ؛  ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 348 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 160 - 1
ص 262. ، 13

ح 102. صئاصخلا ، . 161 - 2
ص 26. ج 5 ، دمحا ، دنسم  . 162 - 3

ص 30. ج 2 ، هباصإلا ، . 163 - 4
ص 302. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  . 164 - 5

ح 112. صئاصخلا ، . 165 - 6
ح 8520 ص 1414 ، ج 5 ، يربکلا ، ننسلا  . 166 - 7
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امَّنِإ  } هَّللا مکمحر  هالصلا ، : » دومرف یم  دمآ و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رانک  زامن  ماگنه  حبص  زور  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(1) {«. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 

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 

ادـص ار  رکبوبا  .دـیایب  هک  دـینزب  ادـص  ار  مبیبح  دومرف : دوخ  تافو  ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـیوگ : یم  هشئاع   - 13
ار رمع  .دیایب  ات  دییوگب  ار  مبیبح  دز : ادـص  زاب  .دـنکفا  ریز  هب  ار  دوخ  رـس  داتفا  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگن  ات  .دـندز 
ات دـییوگب  ار  مبیبح  دومرف : راب  نیمّوس  .دـنکفا  ریز  هب  ار  رـس  داتفا  وا  هب  شهاـگن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماـگنه  .دنتـساوخ 

نیا رد  تفرگ  دوب ، شیور  رب  هک  يا  هچراپ  رد  ار  وا  دیناشن و  دوخ  رانک  دمآ ، هک  یماگنه  .دندز  ادص  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  .دـیایب 
(5) .دومن تلحر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسد  رد  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  نآ  ات  دوب  لاح 

دومن یم  اوجن  مالسلا  هیلع  یلع  اب  شتافو  ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیوگ : یم  زین  هملس  ّما 

ص:73

ص 284. ج 16 ، یناعملا ، حور  ص 137 ؛  ج 22 ، يزار ، رخف  ریسفت  ص 174 ؛  ج 11 ، یبطرق ، ریسفت  . 167 - 1
ص 219. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 12 ؛  ج 3 ، يربط ، خیرات  ص 216 ؛  ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  . 168 - 2

ح 8461. ج 5 ، يذمرت ، ننس  ح 3719 ؛  ج 5 ، يذمرت ، ننس  ص 3 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 169 - 3
ص 374. ج 7 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ص 3732 ؛  ج 5 ، يذمرت ، ننس  ص 331 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 170 - 4

ص 72. یبقعلارئاخذ ، ص 26 ؛  هرضنلا ، ضایرلا  . 171 - 5
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یلصادخ لوسر  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  مالسلا  هیلع  یلع  اذل  .تفر  ایند  زا  هک  دوب  لاح  نیا  رد  درک و  یم  وگزاب  وا  هب  ار  يرارسا  و 
(1) .تسا نامیپ  دهع و  ثیح  زا  هلآو  هیلع  هللا 

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 

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 

ص:74

ص 300. ج 6 ، دمحا ، دنسم  ص 138 ؛  ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 172 - 1
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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 

: دـیوگ یم  رباـج  دـنرفن .» هدزاود  نم  زا  دـعب  نانیـشناج  اـفلخ و  ناـماما و  : » دومرف دوـمن و  دوـخ  زا  دـعب  یناریما  اـفلخ و  هب  هراـشا 
.تفگ هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مدیمهفن  نم  هک  يّدح  هب  دندرک  غولش  يا  هدع  دیـسر  هک  اج  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

«. دنشیرق زا  نانآ  مامت  : » دندومرف همادا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تفگ : مدیسرپ ؟ دوب  رت  کیدزن  هک  مردپ  زا 

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 

تیالو نایب  زا  لبق  درک و  عمج  مخ  ریدغ  نیمزرس  رد  ار  مدرم  دنوش ، قّرفتم  نایجاح  هک  نآ  زا  لبق  ّجح و  لامعا  نایاپ 

ص:75
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نیقفانم زین  راب  نیا  هک  تسناد  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .تفرگ  رارقا  زین  مدرم  زا  هتـشاد و  نایب  همدقم  ناونع  هب  ار  يروما  ماما ،
یلمع يریبدت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  یلو  دوش ، تیبثت  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  رما  دنراذگن  ات  دنا  نیمک  رد 

هاگ نآ  دـنراذگب ، مه  يور  ار  نارتش  جدوه  ياه  ناب  هیاس  اـت  داد  روتـسد  هک  نیا  نآ  و  داد ، داـب  رب  ار  اـه  هشقن  همه  هک  دیـشیدنا 
هب رکذـت  هبطخ و  تئارق  زا  سپ  .دـندید  یم  ار  ود  نآ  یگمه  هک  يروـط  هب  دـنتفرگ ؛ رارق  نآ  يـالاب  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـخ و 
هب ار  وا  تماما  تیالو و  دنوادخ ، بناج  زا  درک و  دنلب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هاگ  نآ  مدرم ، زا  دـیکا  ياهرارقا  دـنچ و  یتاکن 

.دومن غالبا  مدرم 

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 ؟
یلمع يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .تسور  هب  ور  زین  دوش ، یلمع  ینیـشناج  تفالخ و  هلئـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ریبادت 

هب هدش و  جراخ  هنیدم  زا  دنراد  ار  هماسا  رکـشل  رد  تکرـش  داهج و  یگدامآ  هک  یناسک  همه  دـهد  یم  روتـسد  دوخ  ریبدـت  ندرک 
وا هب  دنوش و  یم  جراخ  هماسا  رکـشل  زا  هدروآ و  رذع  یهاو  ياه  هناهب  اب  يا  هدـع  هک  دـنک  یم  هدـهاشم  یلو  .دـندنویپب  وا  رکـشل 

هماسا ارچ  هک  دننک  یم  ضارتعا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  یهاگ  .دندنویپ  یمن 
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دوجو هدومزآ  راـک  يدارفا  رکـشل  ناـیم  رد  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدـیزگرب  رکـشل  يریما  هب  تسا ، راـک  هزاـت  ناوج و  يدرف  هک  ار ،
؟ دراد

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 
هدرک و تیصو  وا  هب  تافو  ماگنه  ات  هتشاد  هاگن  دوخ  دزن  دنتسه ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  تماما و  مشاه و  ینب  اب  قفاوم  هک 

نیا رب  نانآ  مزع  یلو  دوش ، جراخ  نانآ  تسد  زا  تفالخ  دنیامن و  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هباحـص  زا  هورگ  نآ  زین  تافو  زا  دعب 
.دوش یلمع  هک  دنراذگن  و  دننک ، يریگولج  لمع  نیا  ماجنا  زا  هدش  هک  يوحن  ره  هب  روط و  ره  هک  دوب 

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 

دعب ّنس ، هب  هن  تسا ، تقایل  هب  تفالخ 
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بصغ ار  وا  ّقح  هدرک و  ضارتعا  تسا ، لاس  نس و  مک  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  رذع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  رد  دیابن  نم  زا 
ریبدت نیا  هنافسأتم -  یلو -  دنـشاب ، وا  عیطم  درم -  نز و  ناوج ، ریپ و  همه -  دیاب  تسا ، تفالخ  تراما و  قیال  یـسک  رگا  .دنیامن 

یلـصربمایپ ياه  هشقن  فلتخم  ياه  هناهب  هب  نآ  زا  ندش  جراخ  رکـشل و  ندز  مه  رب  اب  دـشن و  یلمع  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(1) .دندز مه  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا  هدرکن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهروتسد  زا  تعاطا  هب  دیکا  رما  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  رگم 
یهن نآ  زا  هک  ار  هچ  نآ  دیریگب و  دـهد  روتـسد  لوسر  هک  ار  هچ  نآ   » (2) ؛} اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُـخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  {َو 

اَّمِم ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  الَف َو  : } دیامرف یم  زین  و  .دـیراذگاو » دـنک 
رد هک  نآ  رگم  دـنوش  یمن  ناـمیا  لـها  تقیقح  هب  ناـنیا  هک  وـت  يادـخ  هب  مـسق  تـسا  نـینچ  هـن   » (3) ؛} ًامِیلْسَت اوُمِّلَُسی  َْتیَـضَق َو 
ناج لد و  زا  ًالماک  هتشادن ، لد  رد  ضارتعا  هنوگ  چیه  ینک  هک  یمکح  ره  هاگ  نآ  دننک و  مکاح  ار  وت  اهنت  ناشعازن  تموصخ و 

« .دنشاب وت  نامرف  میلست 

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 
هارمگ نم  زا  دعب  نآ  هب  لمع  اب  هک  مسیونب  يزیچ 
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تیصو نتشون  يارب  ملق  هفیحـص و  ندروآ  رب  دیکا  رارـصا  هدرپ  تشپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نارـسمه  مشاه و  ینب  .دیوشن »
مالک هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ات  دندش  عنام  تافرع  نیمزرس  رد  هک  یفیط  نامه  یلو  .دنتـشاد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  همان 

روتـسد ندـش  یلمع  زا  دـندوب و  عمج  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هرجح  رد  دـیامرفب ، نایب  شدـعب  يافلخ  تماما  رما  رد  ار  دوخ 
اـه و هشقن  ماـمت  دوـش  بوـتکم  تیـصو  نیا  رگا  هک  دـش  هجوـتم  هظحل  کـی  رمع  .دـندرک  يریگوـلج  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ 

اذل .دید  یمن  حالـص  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  تفلاخم  یفرط  زا  تفر و  دهاوخ  داب  رب  تفالخ  بصغ  رد  شیاهریبدـت 
همان و نتشون  دوخ  هب  دوخ  ًالمع و  هک  دهد  یتبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دمآرب و  يا  هراچ  ددصرد 

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

تیصخش همه  هک  اوران ، تبسن  نیا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دنتساخرب  تفلاخم  هب  نانآ  اب  هدش  تحاران  تخـس  مشاه  ینب  یلو 
، دـیوش جراـخ  نم  دزن  زا  : » دومرف هدرک و  جراـخ  هناـخ  زا  ار  ناـنآ  هک  نیا  زج  دـیدن  يا  هراـچ  دـنک ؟ هچ  درب ، یم  لاؤس  ریز  ار  وا 

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

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 
: دنک یم  لقن  رمع  هیحان  زا  ار  تبسن 
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سپ تسا .» هدرک  هبلغ  وا  رب  ضرم  درد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  نـیا  نآ  ياـنعم  نومـضم و  هـک  تـفگ  يا  هـلمج  رمع  »
نارگید ملسم و  يراخب و  هنافـسأتم  .دنا  هدرک  انعم  هب  لقن  نآ  تحابق  تهج  هب  هک  هدوب  يرگید  زیچ  رمع  ریبعت  هک  دوش  یم  مولعم 
دیدـحلا یبا  نبا  و  هیاـهنلا »  » رد ریثا  نبا  مـالک  زا  هچ  رگ  .دـنا  هدروآ  ار  نومـضم  اـنعم و  هب  لـقن  دـنا و  هدرکن  لـقن  ار  هملک  لـصا 

.تسا هداد  رمع  دوخ  ًامیقتسم  ار  نایذه  تبسن  هک  دوش  یم  هدافتسا 

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 

هریزج زا  ار  نیکرـشم  هک  نآ  یکی  دوـمن : تیـصو  دروـم  هس  هب  رما ، رخآ  رد  ربماـیپ  : » دـیوگ یم  ثیدـح  نآ  ناـیاپ  رد  ساـبع  نبا 
مّوس تیصو  ِصوصخ  رد  یلو  .دیهد  هزاجا  مداد ، دورو  هزاجا  نم  هک  هنوگ  نامه  اه  ناوراک  هب  هک  نآ  رگید  .دینارب  نوریب  برعلا 

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

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 
مالـسلا و هیلع  یلع  ماما  تماما  تفالخ و  تیالو و  هب  مّوس  تیـصو  متح  روط  هب  اریز  باطخ ، نب  رمع  زا  سابع  نبا  سرت  فوخ و 

هنوگ نامه  .درک  يریگولج  نآ  رشن  زا  دیـسرت ، یم  رمع  زا  سابع  نبا  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا ، هدوب  مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها 
ار ّقح  وا  توف  زا  دـعب  هک  نیا  ات  دـنک ، تفلاخم  بیـصعت  لوع و  هلئـسم  رد  وا  رظن  اب  تسناوتن  باطخ  نب  رمع  تایح  نامز  رد  هک 

نایب

ص:80
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.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 

، ثیدـح نآ  رد  دوب ؛ هدیـسر  شـشوگ  هب  نیلقث  ثیدـح  ررکم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یناگدـنز  رخاوا  رد  باـطخ  نب  رمع   - 1
زگره ود  نآ  هب  کسمت  اـب  هک  مراذـگ  یم  ناـغمرا  هب  امـش  ناـیم  رد  اـهب  نارگ  زیچ  ود  نم  دـیامرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  هرجح  رد  .دوب  هدینـش  ترتع  باتک و  هرابرد  رمع  راب  نیدنچ  ار  ندشن » هارمگ   » ِریبعت نیا  .دش  دیهاوخن  هارمگ 
مـسیونب يا  همان  : » دیامرف یم  هک  دینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نابز  زا  ار  ریبعت  نیمه  زین  تاود  ذغاک و  تساوخرد  ماگنه  هلآو 

باتک و هب  تیصو  ات  دراد  دصق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک : درک  ادیپ  هجوت  هتکن  نیا  هب  رمع  ًاروف  دیوشن .» هارمگ  نآ  زا  دعب  هک 
.تساخرب تفلاخم  هب  نآ  اب  ًادیدش  اذل  دراد ، بوتکم  ار  ترتع 

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
رد یلع  زونه  ایآ  ییامن ! نامتک  منک  یم  لاؤس  وت  زا 
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.يرآ متفگ : تسا ؟ هدومن  ّصن  وا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دنک  یم  نامگ  ایآ  دـناد ؟ یم  قح  رب  ار  دوخ  تفالخ ، رما 
تـساوخ شیراـمیب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میوـگب : وـت  هب  تـفگ : رمع  ...درک  قیدـصت  زین  وا  مدرک ؛ لاؤـس  مردـپ  زا  ار  نـیا 

« ...مدش عنام  نم  دنک ، هفیلخ ) ماما و  ناونع  هب   ) ّیلع مسا  هب  حیرصت 

ص:82
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(1).

ریدغ ثیدح 

ریدغ ثیدح 

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 
.مامتلاهجح لامکلاهجح و  غالبلاهجح ، مالسالاهجح ، عادولاهجح ، لیبق : زا  تسا ، هدش  تبث  خیرات  رد  ددعتم ، ياه 

شود هب  ار  يرگید  هتـسب و  رمک  هب  ار  یکی  دنتـشادرب : دوخ  اب  مارحا ، هداس  هماج  ود  .دندرک  لسغ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
دصق هب  هدعق ، يذ  ای 25   24 هبنش ، زور  و  دنتخادنا ، كرابم 
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قافتا هب  دوخ و  تیب  لها  همه  اب  .دنداد  رارق  اه  جدوه  رد  زین ، ار  دوخ  مرح  لها  نانز و  یمامت  .دندش  جراخ  هنیدـم  زا  هدایپ  جـح ،
زا هلبآ  يرامیب  عویش  تلع  هب  مدرم  زا  يرایسب   (1) .دـندرک تکرح  مدرم ، زا  یگرزب  هورگ  برع و  لیابق  راصنا و  نارجاهم و  مامت 
اه هدننک  تکرش  دادعت  .دندش  هارمه  ترـضح ، نآ  اب  يرامـش  یب  هورگ  دوجو ، نیا  اب  دندنام  زاب  رفـس  نیا  رد  تکرـش  تمیزع و 

مالسلا و هیلع  یلع  اب  هک  یهورگ  و  هدوب ، هکم  رد  هک  یناسک  دادعت  هتبلا  دنا ؛ هدرک  تبث  رتشیب ، رازه و  ات 124   120 رازه ،  114 ار ،
.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 ، يادخ  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 

كاشاخ راخ و  دومرف : ربمایپ  .دنتـشگ  زاب  دـندوب ، هدرک  روبع  ناکم  نآ  زا  هک  یناسک  و  دندیـسر ، دـندوب ، هلفاق  لابند  رد  هک  نانآ 
شیاسآ يارب  دندنکفا و  اپ  ریز  ار  یتمـسق  رـس و  رب  ار  دوخ  يادر  زا  یتمـسق  مدرم ، دوب ، مرگ  تدش  هب  اوه  .دننک  فرطرب  ار  اجنآ 

.دندرک هیهت  يرداچ  ربمایپ ،

.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 
رب ام  لکوت  و  میراد ، نامیا  وا  هب  میهاوخ ،

ص:84
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ییامنهار وا  هک  ار  سک  نآ  .تسین  یهانپ  وا ، زج  ار  ناهارمگ  .میرب  یم  هاـنپ  وا  هب  تسرداـن  لاـمعا  دوخ و  ياـه  يدـب  زا  .تسوا 
شیاتـس زا  سپ  .تسوا  هداتـسرف  هدـنب و  دّـمحم  تسین و  وا  زج  يدوبعم  مهد  یم  یهاوگ  .دوب  دـهاوخن  يا  هدـننک  هارمگ  هدوـمرف 

هدـمآ رـس  هب  مرمع  نارود  هک  هداد  یهاگآ  ارم  اـناد  ناـبرهم و  دـنوادخ  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : وا  یگناـگی  هب  یهاوگ  دـنوادخ و 
، میراد هدهع  رب  هچ  نآ  بسحرب  مادک  ره  امـش  نم و  .تفاتـش  مهاوخ  یقاب  يارـس  هب  تباجا و  ار  ادخ  توعد  رتدوز  هچ  ره  .تسا 

؟ تسیچ امش  راتفگ  هشیدنا و  کنیا  .میلوئسم 

، 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 

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 ،

ود نآ  يوریپ  زا 

ص:85
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«. دش دیهاوخ  كاله  هک  دینکن ، یهاتوک  دیتسیان و  زاب 

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  »
(، اـه یلبنح  ياوشیپ   ) لـبنح نب  دـمحا  هتفگ  هب  اـنب  و  .دوب » دـهاوخ  وا  يـالوم  یلع  میوا ، يـالوم  نم  هک  سک  ره  سپ  .مرتراوازس 

دراد و تسود  ار  وا  هک  نآ  رادب ، تسود  ایادخراب ! : » تفگ دوشگ و  اعد  هب  تسد  سپس  .دومن  رارکت  راب  راهچ  ار  هلمج  نیا  ربمایپ 
قح و روحم  نازیم و  رایعم ، ار  وا  .نادرگراوخ  ار  وا  ناگدننکراوخ  ار و  وا  نارای  امرف  يرای  .دراد  نمشد  ار  وا  هک  نآ  رادب  نمـشد 

«. هد رارق  یتسار 

« .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  مامت  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  »

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

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  دتس  داد و  زور  تسا ، یگدرپس  رس  زور  قح و  اب  تعیب  زور  ریدغ ،

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

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
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هنیدم هکم و  نیب  هک  ار  يریدـغ  هدوب و  راک  گنر  يدرم  مسا  مخ »  » هک هدرک  لقن  يرـشخمز  زا  يومح  توقای  مخ »  » هملک هرابرد 
(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  »
(2) .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 

(3) .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

هباحص زا  ریدغ  ثیدح  نایوار 

هب یلو  .درک  میهاوخ  رکذ  ءاجه  فورح  بیترت  هب  ار  اه  نآ  یماسا  ام  کنیا  .دنا  هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  هباحص  زا  يدایز  هدع 
.دومن میهاوخ  لقن  ار  ءاسک  باحصا  یماسا  ادتبا  رد  كّربت  دصق 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما   - 1

.هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  مالسلا  اهیلع  هقیدص  همطاف   - 2

.مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما   - 3

.مالسلا هیلعدیهش  نیسح  ماما   - 4

فلا فرح 

.یمیمت هفاحق  یبا  نب  رکبوبا   - 5

.دلیوخ بیوذ  وبا   - 6
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.یطِبق عفار  وبا   - 7

.يراصنا فوع  نب  بنیز  وبا   - 8

.يراصنا نَصِْحم  نب  ورمع  نب  هرمع  وبا   - 9

.دش هتشک  مالسلا  هیلعریما  ترضح  باکر  رد  نیفص  رد  هک  ردب  لها  زا  يراصنا ، هلاضف  وبا   - 10

.يراصنا همادق  وبا   - 11

.دیسر تداهش  هب  نیفص  رد  یلقن  ربانب  .يراصنا  یلیل  وبا   - 12

.یسود هریره  وبا   - 13

.دیسر تداهش  هب  نیّفص  رد  .ناهیت  نب  مثیهلا  وبا   - 14

.ءارق گرزب  یجرزخ ، يراصنا  بعک  نب  یبا   - 15

.یبلک هثراح  هب  دیز  نب  هماسا   - 16

.يراصنا هرارز  نب  دعسا   - 17

.هّیمعثخ سیمُع  تنب  ءامسا   - 18

.هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  رسمه  هملس  ّمأ   - 19

.مالسلا هیلع  بلاطوبا  رتخد  یناه  ّما   - 20

.هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  مداخ  یجرزخ ، يراصنا  کلام  نب  سنا   - 21

ءاب فرح 

.یسوا يراصنا  بزاع  نب  ءارب   - 22

.یسوا يراصنا  بزاع  نب  هدیرب   - 23

ءاث فرح 

.یندم یجرزخ  دیعس  وبا  يراصنا ، هعیدو  نب  تباث   - 24
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میج فرح 

.یئاوس نامیلس  وبا  هدانج ، نب  هرُمَس  نب  رباج   - 25

.يراصنا هَّللادبع  نب  رباج   - 26

.يراصنا ورمع  نب  هلبج   - 27

ص:89

تاهبش هب  خساپو  www.Ghaemiyeh.comیسانشریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 325زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


.یلفون یشرق  يدع  نب  معطم  نب  ریبج   - 28

.یلجب رباج  هَّللادبع  نب  ریرج   - 29

.رذوبا يرافغ  هدانج  نب  بدنج   - 30

.هدیَنُج وبا  يراصنا ، نزام  نب  ورمع  نب  عدنج   - 31

ءاح فرح 

.یلجب ینَرُع  هماُدق  وبا  نیوج ، نب  هّبَح   - 32

.یلولس هدانج  نب  یشبُح   - 33

.یعازخ ءاقرو  نب  لیَُدب  نب  بیبح   - 34

.هرجش باحصا  زا  يرافغ ، هحیرس  وبا  دیسَأ ، نب  هفیذح   - 35

.ینمی نامی  نب  هفیذح   - 36

.تباث نب  ناّسح   - 37
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.دیسر تداهش  هب  مور  اب  گنج  رد  .يراصنا  بویا  وبا  دیز ، نب  دلاخ   - 38

.نامیلس وبا  یموزخم ، هریغم  نب  دیلو  نب  دلاخ   - 39

.دیسر تداهش  هب  نیّفص  رد  هک  نیتداهشلاوذ ، يراصنا  تباث  نب  همیزخ   - 40

.حیرش وبأ  یعازخ ، ورمع  نب  دلیوُخ   - 41

ءاز ءار و  فرح 

.يراصنا رذنملا  دبع  نب  هعافر   - 42

.یشرق ماّوع  نب  ریبز   - 43

.یجرزخ يراصنا  مقرا  نب  دیز   - 44

تاهبش هب  خساپو  www.Ghaemiyeh.comیسانشریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 325زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com
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.یموزخم دسألا  دبع  نب  هَّللادبع   - 71

.ءاقْرَو نب  لیَُدب  نب  هَّللادبع   - 72

.ّینزام ریشب  نب  هَّللادبع   - 73

.يراصنا تباث  نب  هَّللادبع   - 74

.یمشاه بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هَّللادبع   - 75

.یموزخم یشرق ، بطنح  نب  هَّللادبع   - 76

.هعیبر نب  هَّللادبع   - 77

.سابع نب  هَّللادبع   - 78

.یملسا همقلع  یفوأ  یبا  نب  هَّللادبع   - 79

.نمحرلا دبع  وبا  يودع ، باطخ  نب  رمع  نب  هَّللادبع   - 80

.نمحرلا دبع  وبا  یلَذُه ، دوعسم  نب  هَّللادبع   - 81

.لیمای نب  هَّللادبع   - 82

.ناّفع نب  نامثع   - 83

.يراصنا بزاع  نب  دیَبُع   - 84

.فیرط وبا  متاح ، نب  يدع   - 85

.ینزام رسب  نب  هّیطع   - 86

.ینَهُج رماع  نب  هبقُع   - 87

.ناظقیلا وبا  یّسنع ، رسای  نب  راّمع   - 88

.يراصنا یجرزخ  هرامَع   - 89

.یموزخم دسألا  دبع  نب  هملس  یبا  نب  رمع   - 90
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: باطخ نب  رمع   - 91

(3)« یبقعلا رئاخذ   » »(2) و هرضنلا ضایرلا   » رد يربط  نیدلا  ّبحم  و  قیرط ، ود  هب   (1)« بقانملا  » رد یلزاغم  نبا  ظفاح  ار  وا  ثیدح 
نبا زین  .تسا و  هدروآ  دمحا » دنسم   » زا لقن  هب 

ص:92

ح 31. ص 22 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  . 188 - 1
ص 113. ج 3 ، هرضنلا ، ضایرلا  . 189 - 2

ص 67. یبقعلا ، رئاخذ  . 190 - 3
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(1) .دنا هدروآ  باسح  هب  ریدغ »  » ثیدح نایوار  هلمج  زا  ار  رمع  يرزج ، نیدلا  سمش  یقشمد و  ریثک 

.دیحن وبأ  یعازخ ، نیصح  نب  نارمع   - 92

.یفوک یعازخ ، قمح  نب  ورمع   - 93

.لیحارش نب  ورمع   - 94

.صاع نب  ورمع   - 95

.هحلط وبا  ینَهُج ، هّرم  نب  ورمع   - 96

ءاف فرح 

.بلطملا دبع  نب  هزمح  رتخد  همطاف   - 97

فاک فاق و  فرح 

.يراصنا ساّمش  تباث  نب  سیق   - 98

.یجرزخ يراصنا ، هدابُع  نب  دعس  نب  سیق   - 99

.دّمحم وبا  یندم ، يراصنا ، هرجع  نب  بعک   - 100

میم فرح 

.نامیلس وبا  یثیل ، ثریوح  نب  کلام   - 101

.يرهز يدنک ، ورمع  نب  دادقم   - 102

نون فرح 

.یعازخ ورمع  نب  هیجان   - 103

.هزرب وبا  یملسا ، هبتع  نب  هلضن   - 104

.يراصنا نالجع  نب  نامعن   - 105

.فورح رخآ  ات  ءاه  فرح 
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.یندم يرهز ، صاّقو  یبا  نب  هبتع  نب  لاقِْرم  نب  مشاه   - 106

.همْسَو وبا  یصْمِح ، یشَبَح ، برح  نب  یشحو   - 107

ص:93

ص 48. بلاطملا ، ینسا  ص 386 ؛  ج 7 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  . 191 - 1

تاهبش هب  خساپو  www.Ghaemiyeh.comیسانشریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 325زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


.هزمح نب  بهو   - 108

.هفیحج وبا  یئاوس ، هَّللادبع  نب  بهو   - 109

.مزاُرم وبا  یفقث ، بهو  نب  هّرم  نب  یلعی   - 110

هدرک لقن  ار  ریدـغ  ثیدـح  دارفا  نیا  زا  شیب  متح  روط  هب  و  میدرک ، لقن  ام  هک  دوب  هباحـص  ناگرزب  زا  رفن  هد  دـص و  یماسا  اهنیا 
نیا زا  شیب  هک  دـنک  یم  اضتقا  لاح  تعیبط  و  دـنا ، هدوب  رـضاح  مخ  نیمزرـس  رد  رتشیب  ای  رازه  دـص  خـیرات  لقن  قباـطم  اریز  دـنا ،

ّتیعمج دادـعت  نیا  هدـمآ  تسد  هب  تنـس  لها  بتک  رد  عّبتت  اـب  هک  هچ  نآ  یلو  دنـشاب ، هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  تیعمج  دادـعت 
.تسا

ریدغ ثیدح  قرط  نآ  رد  هدرک و  فیلأت  دلج  هدفه  رد  هیالولا » ثیدـح  یف  هیاردـلا   » مان هب  یباتک  یّفوتم 477 )  ) یناتسجس ظفاح 
(1) .تسا هدرک  لقن  یباحص  تسیب  دص و  زا  ار  ثیدح  نیا  وا  .تسا  هدرک  رکذ  ار 

نیعبات زا  ریدغ  ثیدح  نایوار 

: لاثما دنا  هدرک  لقن  نیعبات  زا  رفن  راهچ  داتشه و  ار  ریدغ  ثیدح 

.قشمد رد  دوخ  نامز  لها  لضفا  .یماش  یناربُح ، دشار  وبا  - 

.نیعبات ناگرزب  زا  نذؤم ، نامیلس  وبا  - 

(2) .تسا هدرک  یفرعم  هقث » هقث   » ار وا  لبنح  نب  دمحا  .یندم  ناوکذ  ناّمس  حلاص  وبا  - 

.یفوک یمیمت  هتاُبن  نب  غبصأ  - 

.هفوک هیقف  یفوک ، يدسا ، تباث  یبا  نب  بیبح  - 

«. هیقف تبث ، هقث ، : » هدش هتفگ  وا  ّقح  رد  .يدنک  یفوک ، هبیَتُع  نب  مکح  - 

«. هقث ثّدحم ، ظفاح ، : » هدش هتفگ  وا  ّقح  رد  .يرصب  لیوط  دیَمُح  - 

.نیعبات ناگرزب  زا  یفوک ، راّزب ، يدنک ، رمع  نب  ناذاز  - 

.يدسأ شیبُح  نب  ّرز  - 

ص:94
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ص 34. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  . 192 - 1
مقر 4723. ص 161 ، ج 3 ، لاجرلا ، هفرعم  للعلا و  . 193 - 2
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.یندم یشرق ، باطخ  نب  رمع  نب  هَّللادبع  نب  ملاس  - 

.دش دیهش  جاّجح  تسد  هب  یفوک ، يدسا ، ریبُج  نب  دیعس  - 

.دنا حیحص  یگمه  دیعس  لیسارم  تسا : هتفگ  وا  هرابرد  لبنح  نب  دمحا  .یموزخم  یشرق ، ّبیسم  نب  دیعس  - 

.یلاله سیق  نب  میَلُس  - 

.شمعأ نارهم  نب  نامیلس  - 

.یلاله محازم  نب  كاحض  - 

.يدَنَج نامی ، ناسیک  نب  سوواط  - 

.دعس رتخد  هشئاع  - 

.یلیل یبا  نب  نمحرلا  دبع  - 

.یمطخ یفوک ، يراصنا ، تباث  نب  يدع  - 

.يوما هفیلخ  زیزعلا ، دبع  نب  رمع  - 

.ینادمه یعیبس ، هَّللا  دبع  نب  ورمع  - 

.یموزخم هفیلخ  نب  رطف  - 

.راطع یفوک ، ینادمه ، حیَبُص  نب  ملسم  - 

.نیعبات ناگرزب  زا  یفوک ، یّبض  ریذن  - 

.یطساو يرازف ، میَلُس  نب  ییحی  - 

.یفوک دایز  یبا  نب  دیزی  - 

.حیجن وبا  یفقث ، راسی  - 

.نارگید و 

مّود نرق  رد  ثیدح  نایوار 
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: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  شش  هاجنپ و  مود  نرق  رد 

{. 151  } یندم قاحسا  نب  دّمحم  ظفاح  - 

ص:95
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{. 161  } يروث دیعس  نب  نایفس  ظفاح  - 

{. 196  } حارج نب  عیکو  ظفاح  - 

 ... و

مّوس نرق  رد  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  ود  دون و  مّوس  نرق  رد 

(1) {. 204  } یعفاش سیردا  نب  دّمحم  - 

(2) {. 241  } ینابیش لبنح  نب  دمحا  - 

(3) {. 256  } يراخب لیعامسا  نب  دّمحم  ظفاح  - 

{. 279  } يذمرت یسیع  نب  دّمحم  ظفاح  - 

(4) {. 279  } يرذالب ییحی  نب  دمحا  ظفاح  - 

 ... و

مراهچ نرق  رد  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ّتنس  لها  ءاملع  زا  رفن  هس  لهچ و  مراهچ  نرق  رد 

حیحص اهنآ  رتشیب  هک  هدرک  لقن  يرایسب  قرُط  هب  زین  صئاصخ »  » و ننس »  » رد ار  ثیدح  نیا   (5) {. 303  } یئاسن بیعش  نب  دمحا  - 
.تسا دنسلا 

{307 ، } یلعی وبا  یلصوم ، یلع  نب  دمحا  ظفاح  - 

ص:96

ص 228. ج 5 ، هیاهنلا ، . 194 - 1
.دنسملا . 195 - 2

ص 375. ج 1 ، ریبکلا ، خیراتلا  . 196 - 3
ص 108. ج 2 ، فارشألا ، باسنا  . 197 - 4

ص 16و10. یئاسنلا ، صئاصخ  . 198 - 5
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(1).

(2) {. 310  } يربط ریرج  نب  دّمحم  ظفاح  - 

.تسا دنسلا  حیحص  اه  نآ  رتشیب  هک  هدرک  لقن  يرایسب  قرط  هب  ار  ریدغ  ثیدح  زین  وا   (3) {. 360  } یناربط مساقلا  وبا  - 

 ... و

مجنپ نرق  رد  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  راهچ  تسیب و  مجنپ  نرق  رد 

(4) {. 403  } ینالقاب رکب  یبا  یضاق  - 

(5) {. 427  } یبلعث قاحسا  وبا  - 

(6) {. 429  } یبلاعث روصنم  وبا  - 

(7) {. 463  } یبطرق رمع  وبا  ظفاح  - 

(8) {. 436  } يدادغب بیطخ  رکبوبا  - 

(9) {. 483  } یعفاش یلزاغم  نبا  - 

(10) {. 490  } یفنح یناکسح  ظفاح  - 

ص:97

ص 307. ج 11 ، یلعی ، یبا  دنسم  . 199 - 1
ص 428. ج 3 ، يربط ، ریسفت  . 200 - 2

ص 133. ج 3 ، طسوالا ، مجعملا  . 201 - 3
ص 169. دیهمتلا ، . 202 - 4

ص 181. نایبلاو ، فشکلا  . 203 - 5
مقر 1068. ص 636 ، بولقلا ، رامث  . 204 - 6

.1099 موس ، مسق  باعیتسالا ، . 205 - 7
ص 290. ج 8 ، دادغب ، خیرات  . 206 - 8

ح 37. ص 25 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  . 207 - 9
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ح 211. ص 201 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 208 - 10

تاهبش هب  خساپو  www.Ghaemiyeh.comیسانشریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 325زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


مشش نرق  رد  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هماع  ياملع  زا  رفن  تسیب  مشش  نرق  رد 

{. 505  } یلاّزغ مالسالا  هجح  - 

(1) {. 538  } يرشخمز هَّللاراج  - 

(2) {. 568  } یمزراوخ دمحا  نب  قفوم  - 

(3) {. 571  } یقشمد رکاسع  نبا  - 

 ... و

متفه نرق  رد  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  کی  تسیب و  متفه  نرق  رد 

(4) {. 606 ، } یعفاش يزار  نیدلارخف  - 

(5) {. 630  } يرزج ریثا  نبا  - 

(6) {. 655  } یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  - 

(7) {. 658  } یعفاش یجنگ  ظفاح  - 

{. 694  } یعفاش يربط  نیدلا  ّبحم  ظفاح  - 

 ... و

متشه نرق  رد  ثیدح  نایوار 

ص:98

ص 84. ج 1 ، راربالا ، عیبر  . 209 - 1
ح 182. ص 154 ، بقانملا ، . 210 - 2

مقر 572. مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  . 211 - 3
ص 636. ج 3 ، ریبکلا ، ریسفتلا  . 212 - 4
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ص 364. ج 1 ، هباغلا ، دسا  . 213 - 5
ص 13. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 214 - 6

ص 16. بلاطلا ، هیافک  . 215 - 7
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: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هماع  ياملع  زا  رفن  هدجه  متشه  نرق  رد 

(1) {. 722  } ینیوج مالسالا  خیش  - 

(2) {. 750  } يدنرز نیدلا  لامج  - 

(3) {. 756  } یعفاش یجیا  یضاق  - 

(4) {. 774  } یعفاش ریثک  نبا  - 

(5) {. 786  } ینادمه یلع  دیس  - 

(6) {. 791  } یعفاش ینازاتفت  نیدلادعس  - 

 ... و

مهن نرق  رد  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هدزناش  مهن  نرق  رد 

(7) {. 870  } یعفاش یمثیه  نسحلا  یبا  ظفاح  - 

(8) {. 808  } یکلام نودلخ  نبا  ظفاح  - 

(9) {. 816  } یفنح یناجرج  فیرش  دیس  - 

(10) {. 852  } یعفاش ینالقسع  رجح  نبا  - 

(11) {. 855  } یکلام غاّبص  نبا  - 

ص:99

ص 274. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  . 216 - 1
ص 109. نیطمسلا ، ررد  مظن  . 217 - 2

ص 405. فقاوملا ، . 218 - 3
ص 209. ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  . 219 - 4

.مجنپ تّدوم  یبرقلا ، هّدوملا  . 220 - 5
ص 273. ج 5 ، دصاقم ، حرش  . 221 - 6
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ص 165. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  . 222 - 7
ص 246. ج 1 ، نودلخ ، نبا  همدقم  . 223 - 8

ص 360. ج 8 ، فقاوم ، حرش  . 224 - 9
ص 780. ج 7 ، هباصالا ، . 225 - 10

ص 24. همهملا ، لوصفلا  . 226 - 11
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(1) {. 879  } یچشوق نیدلاءالع  - 

 ... و

مهد نرق  رد  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هماع  ياملع  زا  رفن  هدراهچ  مهد  نرق  رد 

(2) {. 911  } یطویس نیدلا  لالج  ظفاح  - 

{. 911  } یعفاش يدوهمس  نیدلارون  - 

{. 923  } یعفاش ینالطسق  سابعلا  یبا  ظفاح  - 

(3) {. 974  } یعفاش یمتیه  رجح  نبا  - 

(4) .يدنه یقتم  - 

 ... و

مهدزای نرق  رد  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هدزاود  مهدزای  نرق  رد 

(5) {. 1031  } یعفاش يوانم  نیدلا  نیز  - 

(6) {. 1044  } یعفاش یبلح  نیدلارون  - 

 ... و

مهدزاود نرق  رد  ثیدح  نایوار 

ص:100

ص 477. دیرجت ، حرش  . 227 - 1
ص 114. ءافلخلا ، خیرات  . 228 - 2

ص 25. هقرحملا ، قعاوصلا  . 229 - 3
ص 154. ج 2 ، لاّمعلا ، زنک  . 230 - 4
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ص 118. ج 2 ، قئاقحلا ، زونک  . 231 - 5

ص 274. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا  . 232 - 6
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: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هماع  ياملع  زا  رفن  هدزیس  مهدزاود  نرق  رد 

{. 1108  } یلبقم نیدلاءایض  - 

(1) {. 1120  } یناّرح هزمح  نبا  - 

(2) {. 1122  } یکلام یناقرز  هَّللا  دبع  یبا  - 

 ... و

مهدزیس نرق  رد  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هدزاود  مهدزیس  نرق  رد 

(3) {. 1206  } یعفاش ناّبص  نب  دّمحم  نافرعلاوبا  - 

{. 1250  } یناکوش یضاق  - 

(4) {. 1270  } یسولآ نیدلا  باهش  - 

 ... و

مهدراهچ نرق  رد  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هدزون  مهدراهچ  نرق  رد 

{. 1304  } یعفاش نالحد  ینیز  نب  دمحا  دیس  - 

.یجنلبش نمؤم  دیس  - 

(5) {. 1323  } يرصم هدبع  دّمحم  خیش  - 

ص:101

ص 74. ج 3 ، فیرعتلا ، نایبلا و  . 233 - 1
ص 13. ج 7 ، بهاوملا ، حرش  . 234 - 2

ص 152. راصبألا ، رون  هیشاح  رد  فاعسالا  . 235 - 3
ص 194. ج 6 ، یناعملا ، حور  . 236 - 4
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ص 464. ج 6 ، رانملا ، ریسفت  . 237 - 5
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(1) {. 1324  } یسولآ دیمحلادبع  دیس  - 

.دوصقملادبع حاتفلادبع  - 

 ... و

ریدغ ثیدح  رتاوت 

هراشا

يا هیضق  نینچ  تعیبط  هداتفا ، قافتا  مدرم  زا  يرایسب  تعامج  نیب  رد  هدوب و  لیخد  نآ  رد  تما  ربهر  هک  گرزب  یخیرات  هیضق  ره 
اهرهـش اهروشک و  مامت  زا  هتفرگ و  رارق  یهلا  گرزب  ربهر  ماـمتها  دروم  هیـضق  نآ  هک  نآ  ًاـصوصخ  دـشاب ، رتاوتم  هک  دراد  اـضتقا 

نیا هک  درک  اعدا  ناوت  یم  ایآ  دشاب ، هعقاو  نآ  ربخ  رـشن  رد  ربهر  نآ  هیحان  زا  یناوارف  دیکأت  و  دنـشاب ، هیـضق  رظان  دهاش و  يدارفا 
مـسق نیا  زا  ریدغ  ثیدح  دوب ؟ دهاوخ  رتاوتم  نآ  لقن  عطق  روط  هب  ای  ددرگ  دودحم  رفن و . . .  ود  رفن و  کی  لقن  ّدـح  رد  اهنت  ربخ 

یمالـسا فلتخم  ياهرهـش  اهروشک و  زا  تیعمج  رازه  اه  هد  نایم  رد  ار  ربخ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  تساهربخ ،
...دومن نیملسم  نیب  نآ  رشن  يارب  زین  یناوارف  دیکأت  تشاد و  نایب 

دنا هدومن  ریدغ  ثیدح  رتاوت  هب  فارتعا  هک  یناسک 

: لیبق زا  دنا  هدرک  حیرصت  ریدغ »  » ثیدح رتاوت  هب  هماع  ياملع  زا  يدایز  هدع 

(2) .یطویس نیدلا  لالج   - 1

(3) .يوانم همالع   - 2

(4) .يزیزع همالع   - 3

(5) .یفنح يراق  یلع  اّلم   - 4

ص:102

ص 166. یلآللا ، رثن  . 238 - 1
.هرتاوتملا رابخألا  یف  هرثاکتملا  دئاوفلا  . 239 - 2

ص 442. ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  حرش  یف  ریسیتلا  . 240 - 3
ص 360. ج 3 ، ریغصلا ، عماج  حرش  . 241 - 4

ص 568. ج 5 ، هاکشملا ، حرش  یف  هاقرملا  . 242 - 5
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(1) .یقابلا دبع  ریم  نب  مودخم  ارزیم   - 5

(2) .ینامی لیعامسا  نب  دّمحم   - 6

(3) .ملاع ردص  دّمحم   - 7

(4) .یعفاش هَّللادبع  خیش   - 8

(5) .یلبقم نیدلا  ءایض  خیش   - 9

(6) .یقشمد ریثک  نبا   - 10

(7) .یبهذ ظفاح  هَّللادبع  وبا   - 11

(8) .يرزج نیا   - 12

.یقتم نیدلا  ماسح  خیش   - 13

(9) .يزاریش ینیسح  نیدلا  لامج   - 14

: یبرغم يرامغ ، قیّدص  نب  دّمحم  نب  دمحا  ضیفلا  وبا  نیدلا  باهش  ظفاح   - 15

رگا .تسا و  هدیـسر  رفن  تصـش  قیرط  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  رتاوت  هب  هالوم » ّیلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدح دـیوگ : یم  وا 
.درک و میهاوخ  هراشا  هدـئاف  میمتت  تهج  هب  نآ  نیلقاـن  هب  یلو  دـیماجنا ، دـهاوخ  لوط  هب  ًاّدـج  میرواـیب  ار  همه  ياهدنـس  میهاوخب 

« دنک هعجارم  ام  رتاوتملا »  » باتک هب  دوش  علّطم  نآ  ياهدنس  قرط و  رب  ات  هدومن  هدارا  هک  سکره 

ص:103

ص 121. ج 6 ، راهزألا ، تاحفن  . 243 - 1
ص 126. نامه ، . 244 - 2
ص 127. نامه ، . 245 - 3

.نیعبرالا . 246 - 4
ص 125. ج 6 ، راهزألا ، تاحفن  . 247 - 5

.هیاهنلا هیادبلا و  . 248 - 6
.هالوم تنک  نم  ثیدح  قرط  . 249 - 7

.بلاطملا ینسا  . 250 - 8
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.نیعبرألا . 251 - 9
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(1).

ریدغ ثیدح  تحص  هب  حیرصت 

هراشا

: لیبق زا  دنا  هدرک  حیرصت  ریدغ »  » ثیدح تّحص  هب  هماع  ياملع  زا  يرایسب  هدع ي 

یمتیه رجح  نبا   - 1

لقن ار  نآ  دمحا  یئاسن و  يذمرت ، نوچمه  یتعامج  تسین ، نآ  رد  یّکـش  هنوگ  چیه  هدوب و  حیحـص  ریدغ  ثیدح  : » دیوگ یم  وا 
«. تسا دایز  ًادج  وا  قرط  و  دنا ، هدرک 

ثیدح فیعـضت  ددـصرد  هک  یـسک  هب  یهّجوت  هنوگ  چـیه  .تسا و  نسح  حیحـص و  نآ  ياهدنـس  زا  يرایـسب  : » دـیوگ یم  زین  وا 
تباث اریز  ددرگ ؛ یمن  یهّجوت  تسا  هدوب  نمی  رد  ماگنه  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ : یم  هک  یـسک  هب  زین  .دوش و  یمن  هدمآرب 

دنا هتفگ  یخرب  هک  نیا  .تسا و  هدرک  تکرـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اـب  عادوـلا  هجح  رد  هدرک و  عوـجر  نـمی  زا  وا  هـک  هدـش 
قرُط نآ  زا  يرایـسب  یبهذ  هک  هدـش  دراو  یقرط  زا  هلمج  نیا  اریز  تسا ؛ دودرم  یفرح  تسا ، یلعج  ...هالاو » نم  لاو  مهَّللا  : » هلمج

(2) «. تسا هدرک  حیحصت  ار 

يروباشین مکاح   - 2

(3) .دراد ار  نیخیش  دزن  تّحص  طئارش  ثیدح  نیا  هک  هدرک  حیرصت  هدومن و  حیحصت  ار  نآ  مقرا  نب  دیز  زا  ثیدح  لقن  زا  دعب  وا 

یبلح  - 3

نآ تّحص  رد  هک  یسک  هب  زگره  و  نسح ، حیحص و  ياهدنس  اب  حیحص  تسا  یثیدح  نیا  : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدح  لقن  زا  دعب  وا 
(4) «. دوش یمن  تافتلا  هدرک  کیکشت 

یقشمد ریثک  نبا   - 4

ص:104

ص 77. ناذألا ، فینشت  . 252 - 1
ص 42و43. هقرحملا ، قعاوص  . 253 - 2

ص 109. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 254 - 3
ص 274. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا  . 255 - 4
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(1) .تسا هدوب  ثیدح  نیا  تّحص  هب  لئاق  وا  هک  دنک  یم  لقن  یبهذ  شداتسا  زا  ثیدح  لقن  زا  دعب  وا 

يذمرت  - 5

(2) «. تسا حیحص  نسح و  یثیدح  نیا  : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  رد  ریدغ »  » ثیدح لقن  زا  دعب  وا 

يواحط رفعج  وبا   - 6

هدرکن دراو  ینعط  نآ  نایوار  رب  سک  چیه  هدوب و  حیحـص  دنـس  ثیح  زا  ثیدح  نیا  : » دیوگ یم  ریدغ »  » ثیدح لقن  زا  دعب  زین  وا 
(3) «. تسا

یبطرق ّربلادبع  نبا   - 7

(4) «. دنا تباث  يراثآ  تایاور  نیا  مامت  : » دیوگ یم  ریدغ »  » و هیار » ءاطعا   » و هاخاؤم »  » ثیدح هرابرد  وا 

يزوج نب  طبس   - 8

نمؤم و ّلک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  : » تفگ مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رمع  هک  تیاور  نیا  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  رگا  : » دسیون یم  وا 
تسا حیحص  تیاور  نیا  مییوگ : یم  باوج  رد  تسا ، فیعض  هنمؤم »

ص:105

ص 288. ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  . 256 - 1
ص 298. ج 2 ، يذمرت ، حیحص  . 257 - 2

ص 308. ج 2 ، راثآلا ، لکشم  . 258 - 3
ص 373. ج 2 ، باعیتسالا ، . 259 - 4

تاهبش هب  خساپو  www.Ghaemiyeh.comیسانشریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 325زکرم  هحفص 136 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_105_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_105_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_105_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_105_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1).

یمصاع  - 9

هب یّقلت  ار  نآ  تّما  هک  تسا  یثیدـح  نیا  : » دـیوگ یم  ثیدـح  نیا  اب  هطبار  رد  یتا » له  هروس  ریـسفت  یف  یتفلا  نیز   » باتک رد  وا 
(2) «. دشاب یم  لوصا  اب  قفاوم  زین  و  تسا ، هدرک  لوبق 

یسولآ  - 10

: دومرف مخ  ریدغ  رد  ریما  ّقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدش  تباث  ام  دزن  : » دیوگ یم  ثیدح  لقن  زا  دعب  دوخ  ریـسفت  رد  وا 
(3) «. هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  »

ینالقسع رجح  نبا   - 11

.تسا و دایز  رایـسب  نآ  قرط  ًادج  و  دنا ، هدرک  لقن  یئاسن  يذـمرت و  ار  هالوم » ّیلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدـح اّما  و  : » دـیوگ یم  وا 
(4) «. تسا نسح  حیحص و  نآ  ياهدنس  زا  يرایسب  .تسا و  هدروآرد  هرامش  هب  هناگادج  یباتک  رد  ار  نآ  قرط  مامت  هدقع  نبا 

یعفاش یلزاغم  نبا   - 12

هللا یلصادخ  لوسر  زا  حیحـص  تسا  یثیدح  نیا  : » دیوگ یم  هک  هدرک  لقن  ریدغ »  » ثیدح هرابرد  دّمحم  نب  لضف  مساقلاوبا  زا  وا 
هنوگ چیه  نآ  رد  هک  تباث  تسا  یثیدح  نیا  .دنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  هرّشبم  هرشع  هلمج  زا  هباحص  زا  رفن  دص  دودح  هک  هلآو  هیلع 
هدوبن کیرش  نآ  رد  سک  چیه  هک  یتلیضف  تسا ، هتفای  صاصتخا  تلیـضف  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اهنت  .منیب  یمن  یبیع 

«. تسا

ص:106

ص 18. صاوخلا ، هرکذت  . 260 - 1
.یتفلا نیز  . 261 - 2

ص 61. ج 6 ، یناعملا ، حور  . 262 - 3
ص 61. ج 7 ، يرابلا ، حتف  . 263 - 4
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(1)

م 330)  ) يدادغب هَّللادبع  وبا  هیقف   - 13

.تسا هدرک  حیحصت  ار  ریدغ  ثیدح  یلامالا »  » باتک رد  وا 

یلاّزغ دماح  وبا   - 14

هک دـنا  هدرک  عاـمجا  ثیدـح  نیا  نتم  رب  مدرم  موـمع  هدوـمن و  راکـشآ  حوـضو  روـط  هب  ار  دوـخ  لـیلد ، تجح و  : » دـیوگ یم  وا 
كرابم تفگ : ماگنه  نیا  رد  رمع  هالوم .» ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف همه  قافتا  هب  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

(2) «. ...داب كرابم  داب 

یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا   - 15

(3) .تسا هدرمش  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  رد  عیاش  رابخا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  هغالبلا » جهن   » رب دوخ  حرش  رد  وا 

یعفاش یجنگ  هَّللادبع  وبا  ظفاح   - 16

رگید یخرب  هب  اهدنـس  زا  یخرب  مامـضنا  و  دـنا ، تاـقث  زا  یگمه  نآ  ناـیوار  تسا و  نسح  روهـشم و  ثیدـح  نیا  : » دـیوگ یم  وا 
(4) «. تسا ثیدح  نیا  تّحص  رب  یلیلد 

(736  ) ینانمس نیدلا  ءالع  مراکملا  وبا  خیش   - 17

ءایلوا دّیـس  ترـضح  اذل  تسا و  نآ  تّحـص  رب  قافتا  هک  تسا  یثیداحا  هلمج  زا  ثیدح  نیا  : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدـح  لیذ  رد  وا 
(5)  ...«. دوش یم  هدرمش 

(748  ) یعفاش یبهذ  نیدلا  سمش   - 18

ص:107

ص 26. مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  . 264 - 1
ص 21. نیملاعلا ، ّرس  . 265 - 2

هبطخ 154. ص 166 ، ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 266 - 3
ص 61. بلاطلا ، هیافک  . 267 - 4

ص 422. هولخلا ، لهأل  هورعلا  . 268 - 5
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زا يرایسب  دنس  تحص  هب  حیرـصت  نآ  ياهدنـس  یـسررب  زا  دعب  نآ  رد  هدرک  فیلأت  ریدغ  ثیدح  هرابرد  هک  لقتـسم  یباتک  رد  وا 
(2) .تسا هدرک  ثیدح  نیا  تحص  هب  حیرصت  مکاح » كردتسم   » صیخلت رد  زین  (1) و  .تسا هدومن  اه  نآ 

زا هالوم » ّیلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدـح : » دـیوگ یم  هالوم » تنک  نم  ثیدـح  قرط  یف  هلاـسر   » ماـن هب  دوخ  باـتک  رد  نینچمه  وا 
حیحص و قرط  زا  ار  نآ  يدایز  هورگ  و  تسا ، یعطق  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  شرودص  هک  تسا  يرتاوتم  ثیداحا  هلمج 

(3) «. دنا هدرک  لقن  نسح و ... 

تقاثو ای  تّوق  ای  تّحص  هب  حیرـصت  ثیدح  نیا  قرط  زا  قیرط  اه  هد  هرابرد  دنک و  یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  قرط  اهدنـس و  هاگ  نآ 
.دیامن یم  نآ 

(807  ) یمثیه نیدلارون  ظفاح   - 19

(4) .دناد یم  حیحص  لاجر  ار  ریدغ  ثیدح  لاجر  نآ ، ياهدنس  زا  يرایسب  رد  هدرک  لقن  فلتخم  قرط  هب  ار  ثیدح  نیا  هک  وا 

(923  ) ینالطسق نیدلا  باهش   - 20

هدرک و هرامش  لقتـسم  یباتک  رد  ار  قرط  نآ  هدقع  نبا  تسا ، رایـسب  ًادج  ثیدح  نیا  قرط  و  : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدح  لیذ  رد  وا 
« تسا نسح  حیحص و  نآ  ياهدنس  زا  يرایسب 

ص:108

.هالوم تنک  نم  ثیدح  قرط  . 269 - 1
ح 6272. ص 613 ، ج 3 ، كردتسملا ، صیخلت  . 270 - 2

ص 11. هالوم ، تنک  نم  ثیدح  قرط  . 271 - 3
ص 109-104. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  . 272 - 4
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(1).

(1014  ) یفنح يراق  يوره  نیدلا  رون  خیش   - 21

زا ار  نآ  ظاّفح  زا  یخرب  هکلب  درادن ، دوجو  نآ  رد  یّکـش  چیه  هک  حیحـص  تسا  یثیدـح  نیا  : » دـیوگ یم  ثیدـح  نیا  هرابرد  وا 
(2) «. دنا هدروآ  باسح  هب  هرتاوتم  ثیداحا 

(1047  ) یکم ریثکاب  نب  دمحا  خیش   - 22

(3)  ...«. تسا هقث  هک  هدرک  لقن  هفیلخ  نب  رطف  زا  حیحص  لاجر  هب  راّزب  ار  تیاور  نیا  : » دیوگ یم  ثیدح  نیا  هرابرد  وا 

.یشخَدَب دّمحم  ازریم   - 23

يرابتعا هک  يرکنم  بّصعتم و  ناسنا  زج  هب  سک  چیه  و  تسا ، روهـشم  حیحـص و  ثیدح  نیا  : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدح  هرابرد  وا 
(4) «. تسا يرایسب  قرط  ياراد  ًادج  ریدغ  ثیدح  اریز  تسا ؛ هدرکن  کش  نآ  تّحص  رد  تسین  وا  راتفگ  هب 

(1206  ) یعفاش ناّبص  نافرعلا  وبا   - 24

زا يرایسب  دنا و  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هباحـص  زا  رفن  یـس  ار  ثیدح  نیا  : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدح  لقن  زا  دعب  وا 
(5) «. تسا نسح  ای  حیحص  نآ  قرط 

ینابلا نیدلا  رصان   - 25

« تسا هدیسر  هباحص  زا  یتعامج  قرط  زا  هک  حیحص  تسا  یثیدح  نیا  : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدح  هرابرد  وا 

ص:109

ص 365. ج 3 ، هّیندللا ، بهاوملا  . 273 - 1
ح 6091. ص 464 ، ج 10 ، هاکشملا ، حرش  یف  هاقرملا  . 274 - 2

ص 117و118. لآلا ، بقانم  یف  لآملا  هلیسو  . 275 - 3
ص 54. راربألا ، لزن  . 276 - 4

ص 153. راصبالا ، رون  هیشاح  رد  نیبغارلا  فاعسا  . 277 - 5
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(1).

ریدغ ثیدح  دنس  ینابلا و 

حیحصت ار  اه  نآ  هدرک و  لقن  ار  دنسلا  حیحـص  ثیداحا  هک  هحیحـصلا » ثیداحألا  هلـسلس   » مان هب  دوخ  یثیدح  هعوسوم  رد  ینابلا 
نب هدیرب  صاقو و  یبا  نب  دعـس  مقرا و  نب  دـیز  زا  ریدـغ  ثیدـح  : » دـیوگ یم  هدرک  لقن  زین  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  تسا ، هدومن 

دیعس یبا  کلام و  نب  سنا  سابع و  نب  هَّللادبع  بزاع و  نب  ءارب  يراصنا و  بویا  یبا  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بیـصح و 
.تسا هدش  لقن  هریره  یبا  و 

: تسا دنسلا  حیحص  یگمه  هک  هدش  لقن  قیرط  جنپ  زا  مقرا  نب  دیز  ثیدح  فلا - 

.دیز زا  لیفطلا  یبا   - 1

دیز زا  هَّللادبع  یبا  نومیم   - 2

دیز زا  نّذؤم  نامیلس  یبا   - 3

دیز زا  هدعج  نب  ییحی   - 4

دیز زا  یفوع  هیطع   - 5

: دندنسلا حیحص  یگمه  هک  هدیسر  قیرط  هس  زا  صاّقو  یبا  نب  دعس  ثیدح  ب - 

دعس زا  طباس  نب  نمحرلادبع   - 1

دعس زا  نمیا  نب  دحاولا  دبع   - 2

.دعس زا  نمحرلادبع  نب  همثیخ   - 3

: دندنسلا حیحص  یگمه  هک  دراد  قیرط  هس  هدیرب  زا  ریدغ  ثیدح  ج - 

هدیرب زا  سابع  نبا  قیرط   - 1

هدیرب زا  هدیرب  دنزرف  قیرط   - 2

هدیرب زا  سوواط  قیرط   - 3

: تسا دنسلا  حیحص  یگمه  هک  دراد  قیرط  ُهن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  ریدغ  ثیدح  د - 
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.مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  دیعس  نب  ورمع  قیرط   - 1

.مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  رمع  نب  ناذاز  قیرط   - 2

.مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  بهو  نب  دیعس  قیرط   - 3

ص:110

ص 566. ج 2 ، ینابلا ، قیقحت  اب  مصاع ، یبا  نبا  هنسلا ، . 278 - 1
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.مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  عیُثی  نب  دیز  قیرط   - 4

.مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  کیرش  قیرط   - 5

.مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  قیرط   - 6

.مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  میرم  یبا  قیرط   - 7

.مالسلا هیلع  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياه  یسلجم  مه  زا  یکی  قیرط   - 8

.مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  فرصم  نب  هحلط  قیرط   - 9

.دنا هقث  یگمه  نآ  دنس  لاجر  هک  هدش  لقن  ثراح  نب  حایر  قیرط  زا  يراصنا  بویا  وبا  ثیدح  ه - 

.دنشاب یم  هقث  زین  نآ  دنس  لاجر  هک  هدش  لقن  تباث  نب  يدع  زا  بزاع  نب  ءارب  ثیدح  و - 

.دنشاب یم  هقث  زین  نآ  دنس  لاجر  هک  هدش  لقن  تباث  نب  يدع  زا  بزاع  نب  ءارب  ثیدح  ز - 

.تسا حیحص  نآ  دنس  هک  هدش  تیاور  نومیم  نب  رمع  زا  سابع  نبا  ثیدح  ح - 

.دراد دوجو  قثوم  حیحص و  ياهدنس  نآ  رد  هک  هدش  لقن  دعس  نب  هریمَع  زا  هریره  وبا  هدیعس و  وبا  کلام و  نب  سنا  ثیدح  ط - 

هک میوگب  دـیاب  لاح  یتسناد ، هک  ار  بلطم  نیا  : » دـیوگ یم  اه  نآ  حیحـصت  ثیدـح و  نیا  فلتخم  ياهدنـس  لقن  زا  دـعب  هاگ  نآ 
لوا ءزج  هیمیت  نبا  مالـسالا  خیـش  مدرک  هدـهاشم  هک  تسا  نیا  نآ  تّحـص  نایب  ثیدـح و  نیا  هرابرد  مالک  لیـصفت  رب  نم  هزیگنا 

ثیداحا فیعـضت  رد  وا  عیرـست  هغلابم و  زا  نیا  نم  رظن  هب  و  تسا ، لطاب  هک  هدرک  نامگ  ار  مود  ءزج  هدرک و  فیعـضت  ار  ثیدح 
« ...دنک تقد  اه  نآ  رد  هدرک و  عمج  ار  نآ  قرُط  هک  نآ  زا  لبق  تسا 

ص:111
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(1).

تینهت ثیدح 

حیضوت

هللا یلـصادخ  لوسر  هاگ  نآ  : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدح  لقن  زا  دـعب  افـصلا » هضور   » باتک رد  دـناوخریم  تنـس  لها  فورعم  خّروم 
مومع دعب  .دنیشنب  رگید  يا  همیخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ات  داد  روتـسد  و  تسـشن ، دوخ  یـصاصتخا  همیخ  رد  هلآو  هیلع 

.دنیوگب تینهت  وا  هب  هدش و  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  همیخ  رد  ات  دومرف  ار  مدرم 

وا دزن  ات  داد  روتسد  ار  دوخ  نارسمه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مالسلا  هیلعریما  ترـضح  هب  تینهت  زا  نادرم  ندش  غراف  زا  دعب 
هک دوب  باطخ  نب  رمع  تفگ  تینهت  ترـضح  هب  هک  یناـسک  هلمج  زا  .دـندرک  نینچ  زین  ناـنآ  .دـنیوگب  تینهت  ترـضح  هب  هتفر و 

(2) «. يدیدرگ نمؤم  نانز  نادرم و  همه  يالوم  نم و  يالوم  وت  بلاط ! یبا  دنزرف  يا  وت  رب  داب  اراوگ  : » درک ضرع  وا  هب  باطخ 

هماع ياملع  زا  تینهت  ثیدح  نایوار 

زا ار  نآ  یخرب  هک  يوحن  هب  دـنا  هدرک  لـقن  تنـس  لـها  ياـملع  زا  خـیرات  ریـسفت و  ثیدـح و  ناـماما  زا  یهورگ  ار  نومـضم  نیا 
نب دیز  بزاع و  نب  ءارب  هریره ، یبا  سابع ، نبا  لاثما  هباحص  یخرب  زا  ار  نآ  حیحـص  ياهدنـس  اب  رگید  یخرب  هتـسناد و  تامّلـسم 

.دنا هدرک  لقن  مقرا 

: زا دنترابع  دنا  هدرک  لقن  ار  تینهت »  » ثیدح هک  یناسک  هلمج  زا 

(3) {. م 235  } هبیش یبا  نب  دمحم  نب  هَّللادبع  رکبوبا  ظفاح   - 1

(4) {. 241  } لبنح نب  دمحا   - 2

(5) {. 303  } ّيوسن ینابیش  ظفاح   - 3

(6) {. 307  } یلصوم یلعی  وبا  ظفاح   - 4

ص:112

ح 1750. هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  . 279 - 1
ص 541. ج 2 ، افصلا ، هضور  خیرات  . 280 - 2

ح 12167. ص 78 ، ج 12 ، فنصملا ، . 281 - 3
ح 18011. ص 355 ، ج 5 ، دنسملا ، . 282 - 4

.ّيوسن ینابیش  دنسم  . 283 - 5
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.یلعی یبا  دنسم  . 284 - 6
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(1) {. 310  } يربط ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  ظفاح   - 5

(2) {. 358  } يدادغب ینطقراد  رمع  نب  یلع  ظفاح   - 6

(3) {. 403  } ینالقاب رکبوبا  یضاق   - 7

(4) {. 427  } یبلعث قاحسا  وبا   - 8

(5) {. 458  } یقهیب رکبوبا  ظفاح   - 9

(6) {. 463  } يدادغب بیطخ  رکبوبا  ظفاح   - 10

(7) {. 483  } یلزاغم نبا  نسحلا  وبا  یعفاش  هیقف   - 11

(8) {. 505  } یلاّزغ دماح  وبا   - 12

(9) {. 548  } یناتسرهش  - 13

(10) {. 568  } یمزراوخ بیطخ   - 14

(11) {. 606  } يزار رخف   - 15

(12) {. 606  } ینابیش ریثا  نبا  تاداعسلاوبا   - 16

(13) {. 630  } ینابیش ریثا  نبا  نسحلاوبا  نیدلا  ّزع   - 17

(14) {. 658  } یعفاش یجنگ  هَّللادبع  وبا  ظفاح   - 18

ص:113

ص 428. ج 3 ، نایبلا ، عماج  . 285 - 1
ص 44. هقرحملا ، قعاوصلا  . 286 - 2

ص 171. دیهمتلا ، . 287 - 3
.هدئام هروس  زا  هیآ 67  لیذ  رد  نایبلاو ، فشکلا  . 288 - 4

ص 40. هّمهملا ، لوصفلا  . 289 - 5
ص 290. ج 8 ، دادغب ، خیرات  . 290 - 6

ح 24. ص 18 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  . 291 - 7
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ص 21. نیملاعلا ، ّرس  . 292 - 8
ص 145. ج 1 ، لحنلاو ، للملا  . 293 - 9
لصف 14. ص 94 ، بقانملا ، . 294 - 10

ص 49. ج 12 ، ریبکلا ، ریسفتلا  . 295 - 11
ص 228. ج 5 ، هیاهنلا ، . 296 - 12

ص 108. ج 4 ، هباغلا ، دسا  . 297 - 13
ص 62. بلاطلا ، هیافک  . 298 - 14
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(1) {. 654  } یفنح يزوج  نب  طبس   - 19

(2) {. 694  } يربط نیدلا  ّبحم   - 20

(3) {. 722  } یئوّمح مالسالا  خیش   - 21

(4) .يروباشین نیدلا  ماظن   - 22

(5) .بیطخ نیدلا  یلو   - 23

(6) .يدنرز نیدلا  لامج   - 24

(7) .یقشمد ریثک  نبا   - 25

(8) .يزیرقم نیدلا  یقت   - 26

(9) .یکلام غابص  نبا  نیدلا  رون   - 27

(10) .يدنه یقتم   - 28

(11) .ینالطسق نیدلا  باهش  سابعلا  وبا   - 29

(12) .یمثیه رجح  نبا   - 30

(13) .یعفاش يوانم  نیدلا  سمش   - 31

(14) .یکلام یناقرز  هَّللادبع  وبا   - 32

ص:114

ص 29. صاوخلا ، هرکذت  . 299 - 1
ص 113. ج 3 ، هرضنلا ، ضایرلا  . 300 - 2

ح 44. ص 77 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 301 - 3
ص 194. ج 6 ، نآرقلا ، بئارغ  . 302 - 4

ح 6103. ص 360 ، ج 3 ، حیباصملا ، هاکشم  . 303 - 5
ص 109. نیطمسلا ، ررد  مظن  . 304 - 6

ص 229. ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  . 305 - 7
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ص 388. ج 1 ، ططخلا ، . 306 - 8
ص 40. همهملا ، لوصفلا  . 307 - 9

ح 36420. ص 133 ، ج 13 ، لاّمعلا ، زنک  . 308 - 10
ص 365. ج 3 ، هّیندللا ، بهاوملا  . 309 - 11

ص 44. هقرحملا ، قعاوصلا  . 310 - 12
ص 218. ج 6 ، ریدقلا ، ضیف  . 311 - 13

ص 13. ج 7 ، بهاوملا ، حرش  . 312 - 14
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(1) .یعفاش یکم  نالحد  ینیز  دمحا  دّیس   - 33

 ... و

ریدغ ثیدح  نوماریپ  نافّلؤم 

هراشا

: لیبق زا  دنا  هدرک  رکذ  ار  ثیدح  ياهدنس  نآ  رد  هتشاد و  یتافیلأت  ثیدح  نیا  هرابرد  خیرات  لوط  رد  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب 

يربط ریرج  نب  دمحم   - 1

.تسا هدرک  فیلأت  ریدغلا » ثیدح  قرط  یف  هیالولا   » مان هب  یباتک  وا 

ود نآ  هرابرد  هدرک و  انتعا  ثیدح  نیا  رما  هب  خـیرات -  ریـسفت و  بحاص  يربط -  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  : » دـیوگ یم  ریثک  نبا 
(2) «. تسا هدرک  يروآ  عمج  باتک  نآ  رد  ار  ثیدح  نیا  ظافلا  قرط و  هدومن و  فیلأت  باتک  دلج 

(3) «. مدش ّریحتم  نآ  قرط  ترثک  زا  مدرک و  هدهاشم  ریرج  نبا  زا  ریدغ  ثیدح  قرط  هرابرد  باتک  دلج  ود  : » دیوگ یم  یبهذ 

هدقع نبا  ظفاح   - 2

.تسا هدرک  لقن  قیرط  { 150  } اب ار  ثیدح  نیا  ریدغلا » ثیدح  قرط  یف  هیالولا   » مان هب  یباتک  رد  وا 

ار نآ  و  تسا ، هدومن  انتعا  نآ  قرط  عمج  هب  هدومن و  حیحـصت  هدقع  نبا  ار  ثیدح  نیا  : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدح  هرابرد  رجح  نبا 
(4) «. تسا هدرک  لقن  رتشیب  ای  یباحص  داتفه  قیرط  زا 

ص:115

ص 306. ج 2 ، هیمالسالا ، تاحوتفلا  . 313 - 1
ص 183. ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  . 314 - 2
ص 54. ج 2 ، ظافحلا ، تاقبط  . 315 - 3

ص 337. ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  . 316 - 4
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یباعج رکبوبا   - 3

(1) .تسا هدرک  لقن  قیرط  { 125  } اب ار  ریدغ  ثیدح  هدرک و  فیلأت  مخ » ریدغ  ثیدح  يور  نم   » مان هب  ار  یباتک  هراب  نیا  رد  وا 

ینطق راد  رمع  نب  یلع   - 4

(2) «. تسا هدرک  عمج  باتک  دلج  کی  رد  ار  ثیدح  نیا  قرط  ینطقراد  ظفاح  : » دیوگ یم  یعفاش  یجنگ 

یبهذ نیدلا  سمش   - 5

لقن ار  ثیدح  نیا  زا  قثوم  نسح و  حیحص و  دنـس  اه  هد  نآ  رد  هدرک و  فیلأت  هالوم » تنک  نم  ثیدح  قرط   » مان هب  یباتک  رد  وا 
نم تسا و  یبوخ  قرط  ياراد  هـالوم » تنک  نم   » ثیدـح اـّما  و  : » دـیوگ یم  تسا  هدرک  هراـشا  باـتک  نیا  هب  دوخ  وا  .تسا  هدرک 

(3) «. ما هدروآ  یباتک  رد  ار  اه  نآ  هناگادج 

یعفاش يرزج   - 6

بلاط یبا  نب  یلع  اندّیـس  بقانم  یف  بلاطملا  ینـسأ   » ار نآ  مسا  هدرک و  فیلأت  ریدغ  ثیدح  رتاوت  تابثا  رد  لقتـسم  يا  هلاسر  وا 
(4) .تسا هدرک  لقن  قیرط  داتشه  زا  ار  ثیدح  نیا  نآ  رد  و  تسا ، هدراذگ  مالسلا » هیلع 

یناتسجس دیعس  وبا   - 7

(5) .تسا هدرک  فیلأت  هیالولا » ثیدح  یف  هیاردلا   » مان هب  ار  یباتک  وا 

ص:116

ص 145. ج 1 ، ریدغلا ، . 317 - 1
.نامه . 318 - 2

ص 231. ج 3 ، ظافحلا ، هرکذت  . 319 - 3
ج 1. ریدغلا ، . 320 - 4

.راهزالا تاحفن  . 321 - 5
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یناکسح هَّللادیبع  مساقلا  وبا   - 8

هدرک هراشا  نآ  هب  لیزنتلا » دـهاوش   » رد هدرک و  فیلأت  هالاوملا » قح  ءادا  یلا  هادـهلا  هاعد   » مان هب  ار  یباـتک  ثیدـح  نیا  هراـبرد  وا 
(1) .تسا

ینیوج نیمرحلا  ماما   - 9

(2) .تسا هداد  تبسن  ریدغ  ثیدح  هرابرد  لقتسم  یباتک  ینیوج  هب  هدوملا » عیبانی   » باتک رد  یفنح  يزودنق 

ریدغ ثیدح  تلالد 

ریدغ ثیدح  تلالد 

تابثا هب  ناوت  یم  فلتخم  قرط  زا  ار  انعم  نیا  و  تسا ، فرصت  هب  یلوا  ماما و  تسرپرس و  يانعم  هب  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم »  » هملک
: دناسر

ظفل ّقاح  زا  ردابت   - 1

نآ زا  برع  دور  یم  راـک  هب  هنیرق  نودـب  هک  یماـگنه  یلو  تسا ، هدـمآ  یفلتخم  یناـعم  هب  هچرگ  تغل  رد  یلوـم »  » و ّیلو »  » ظـفل
.تسا تقیقح  تمالع  ردابت  .دنک و  یم  هدافتسا  تسا  تماما  يانعم  نامه  هک  فرصت  هب  یلوا  تسرپرس و  يانعم 

ناسنا دارفا  هب  هفاضا  ماگنه  ردابت   - 2

هدافتـسا ناسنا  دارفا  هب  هملک  نیا  هفاضا  ماگنه  ار  رتاوت  نیا  ياعدا  ناوت  یم  میـشاب  هتـشادن  لوبق  ار  ظفل  ّقاح  زا  ردابت  هک  ضرف  رب 
رد زین  اجنیا  لفط ، يالوم  یلو و  دیوگ : یم  زین  .تسا و  تسرپرس  يانعم  هب  نیا  رسمه ، يالوم  یلو و  دیوگ : یم  برع  ًالثم : .درک 

.تسا هتفر  راک  هب  تسرپرس 

ص:117

ح 246. ص 190 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 322 - 1
ص 36. هدوملا ، عیبانی  . 323 - 2
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ینآرق لامعتسا   - 3

َمْوَْیلاَف : } دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  هتفر  راک  هب  ّتیولوا  يانعم  هب  یلوم »  » هملک هک  درب  میهاوخ  یپ  میرک  نآرق  هب  هعجارم  اب 
هتفریذپ يا  هیدف  امـش  زا  هن  زورما  سپ   » (1) ؛} ُریـصَْملا َْسِئب  ْمُکالْوَم َو  َیِه  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َنِم  ٌهَیِْدف َو ال  ْمُْکنِم  ُذَـخُْؤی  ال 

!« تسا یهاگیاج  دب  هچ  و  دشاب ؛ یم  ناتتسرپرس  نامه  تسا و  شتآ  ناتهاگیاج  و  نارفاک ؛ زا  هن  و  دوش ، یم 

.تسا هتفر  راک  هب  تیولوا  يانعم  هب  الوم  هیآ  نیا  رد 

هباحص مهف   - 4

دنا هدینـش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نانخـس  هتـشاد و  روضح  مخ  ریدغ  رد  هک  يا  هباحـص  درب  میهاوخ  یپ  خـیرات  هب  هعجارم  اب 
دوصقم هدوب و  صن  رصع  رد  هک  یناسک  مهف  و  دنا ، هدیمهف  ار  تماما  فرصت و  هب  یلوا  یتسرپرـس و  يانعم  ثیدح  نیا  زا  یگمه 

هکلب هدرکن  تفلاخم  نآ  اب  سک  چـیه  هک  یمهف  .دـشاب  تجح  اـم  يارب  دـناوت  یم  دـندرک  یم  كرد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.دنا هدوآ  دوخ  مظن  رعش و  رد  هدرک و  لابند  ار  مهف  نیا  زین  ناگدنیآ 

نب دّمحم  يراصنا ، هدابع  نب  دعس  نب  سیق  تباث ، نب  ناسح  هیواعم ، باوج  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  لثم  یـصاخشا 
يانعم ثیدح  نیا  زا  نارگید  يدهلا و  ملع  سارف و  یبا  ریما  یفوک ، یناّمِح  یعازخ ، لبعد  مامت ، یبا  یفوک ، دبع  يریمح ، هَّللادبع 

.دنا هدرک  هراشا  نآ  هب  ناشراعشا  رد  هدیمهف و  یتسرپرس 

ثیدح رکذ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیحان  زا  ریدغ  هبطخ  زا  دعب  مالسلا  هیلعریما  ترـضح  هب  رکبابا  رمع و  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
؟ تسا هدوبن  تفالخ  تماما و  يانعم  مهف  تهج  هب  نیا  ایآ  .دنتفگ  کیربت  وا  هب  هتفگ و  تینهت  ریدغ ،

يانعم مهف  تهج  هب  ایآ  درک ؟ باذع  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  درکن و  لمحت  ار  ترـضح  تیالو  يرهف  نامعن  نب  ثراح  ارچ 
زا دعب  ترضح  یتسرپرس  تماما و 

ص:118
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؟ تسا هدوبن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو 

نم : » دومرف اه  نآ  هب  ترضح  انالوم .» ای  کیلع  مالسلا  : » دندرک ضرع  هدیسر  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  هفوک  رد  یهورگ 
هللا یلـصادخ  لوسر  زا  اریز  دـندرک : ضرع  باوج  رد  نانآ  دـیتسه ؟ برع  زا  یموق  امـش  هک  یلاح  رد  متـسه  امـش  يالوم  هنوگچ 

(1) «. هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف یم  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  میدینش  هلآو  هیلع 

يونعم كارتشا   - 5

باب زا  .درب  یم  یلوم )  ) هملک يارب  فلتخم  یناعم  دوجو  هب  یپ  دشاب  هتشاد  تغل  بتک  هب  هعجارم  هک  یسک  : » دیوگ یم  قیرطب  نبا 
 ... ، و ومع ، رـسپ  دـننامه  کـیدزن  هارمه  هدـش ، دازآ  هدـننک ، دازآ  دـبع ، کـلام ، ياـنعم : هب  یلوم  دـیوگ : یم  يداـبآزوریف  هنومن 

وا هب  هک  یـسک  هدنهد ، تمعن  روای ، هدننک ، تیبرت  تسرپرـس ، رهاوخ ، دنزرف  کیرـش ، هدمآ ، ورف  ومع ، دنزرف ، مسق ، مه  هیاسمه ،
(2) «. تسا هدمآ  داماد ، وریپ و  تسود ، هدش ، هداد  تمعن 

نیا یلو  تسا ، زیچ  کی  هب  رتراوازـس  یلوا و  نآ  درادـن و  انعم  کـی  زا  شیب  یلوم »  » هملک هک  تسا  نیا  ّقح  دـیوگ : یم  هاـگ  نآ 
یناـعم نیا  نیب  يونعم  كرتـشم  یلوم »  » ظـفل هک  نیا  هجیتـن  .تسا  فلتخم  شدراوـم  زا  دروـم  ره  رد  لامعتـسا  بسح  هب  ّتیوـلوا 

(3) «. ...تسا رتراوازس  یظفل  كرتشم  زا  يونعم  كرتشم  .تسا و  فلتخم 

: مییوگ یم  قیرطب  نبا  مالک  حیضوت  رد 

و تسا ، دوجوم  يوحن  کی  هب  یلوم »  » ظفل یناعم  مامت  رد  ئش » کی  رد  تیولوا   » يانعم هک  درب  میهاوخ  یپ  ّتقد  لمأت و  یمک  اب 
: تسا تیولوا  يانعم  نتشادرب  رد  رابتعا  هب  یناعم  نآ  زا  کی  ره  رب  هملک  نیا  قالطا 

.تسا دوخ  کلم  رد  فّرصت  هب  یلوا  کلام   - 1

.تسا يرگید  زا  دوخ  يالوم  تعاطا  رب  رتراوازس  دبع   - 2

ص:119

ص 280. ج 7 ، يراسلا ، داشرا  . 325 - 1
ص 410. ج 4 ، طیحملا ، سوماق  . 326 - 2

ص 114و115. هدمعلا ، قیرطب ، نبا  . 327 - 3
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.يرگید زا  هدرک ، دازآ  ار  وا  هک  یسک  رب  لیضفت  هب  تسا  رتراوازس  هدننک  دازآ   - 3

.هدننک دازآ  زا  رکشت  هب  تسا  یلوا  هدش  دازآ   - 4

.تسوا هارمه  هک  یسک  قوقح  تخانش  هب  تسا  رتراوازس  هارمه   - 5

.دوخ موق  کمک  عافد و  هب  تسا  رتراوازس  کیدزن ،  - 6

.یگیاسمه قوقح  ظفح  هب  تسا  رتراوازس  هیاسمه   - 7

.هدش مسق  مه  وا  اب  هک  یسک  زا  تیامح  عافد و  هب  تسا  یلوا  مسق  مه   - 8

.شردپ زا  تعاطا  هب  تسا  رتراوازس  دنزرف   - 9

.شردارب دنزرف  تاعارم  هب  تسا  رت  یلوا  ومع   - 10

 ... و

هفاضا هنیرق  هب  ریدغ  ثیدح  دروم  رد  و  دور ، یم  راک  هب  رتراوازـس »  » ینعی انعم  کی  رد  برع  تغل  رد  یلوم »  » هملک هک : نیا  هجیتن 
.دشاب یم  تماما  اب  فدارم  هک  تسا  دارفا  یتسرپرس  نامه  نآ  يانعم  تسا ، دارفا  دوصقم  هک  هالوم  ینعی  « ] ه  » هب

ثیدح ردص  هنیرق   - 6

ایآ  » (1) ؛» مکـسفنا نم  مکب  یلوا  تسلا  : » دومرف همدقم  باب  زا  ...هالوم » تنک  نم   » ثیدـح ردـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمابپ 
رب عیرفت  ءاف »  » نیا هالوم .» ّیلعف  هالوم  تنک  نمف  : » دومرف هاگ  نآ  .يرآ  دنتفگ : یگمه  متسین »؟ امش  دوخ  زا  امـش  رب  رتراوازـس  نم 

دنوادخ هک  یماقم  نامه  هک  انعم  نیا  هب  .دـشاب  یم  ریدـغ  ثیدـح  يانعم  رّـسفم  قباس  هلمج  تقیقح  رد  .تسا و  قباس  لاؤس  هلمج 
هیآ زا  انعم  نیا  .تسا  نم  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  ماقم  نامه  هدومن ، یفرعم  امش  تسرپرس  ارم  هداد و  رارق  نم  يارب 

(2)  . ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  : } دومرف هک  اج  نآ  دوش  یم  هدافتسا  زین  نآرق 

ضعب هب  یضعب  زا  ناشدوخ ، زا  مدرم  رب  روما  مامت  رد  تسا  رتراوازس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  : » دیوگ یم  هیآ  ریسفت  رد  ینالطسق 
سابع نبا  .شتعاط  بوجو  مکح و  ذوفن  رد  رگید ،

ص:120

.تسا هدمآ  ریدغ  ثیداحا  زا  يرایسب  رد  هلمج  نیا  . 328 - 1
هیآ 6. بازحا ، هروس  . 329 - 2
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راک هب  ناشدوخ  بناج  زا  اه  نآ  سوفن  و  دومن ، توعد  يراـک  هب  ار  اـه  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هاـگره  دـنیوگ : یم  اـطع  و 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اریز  ناشدوخ ؛ تعاطا  زا  نانآ  رب  تسا  رتراوازـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تعاطا  دـش ، توعد  يرگید 

(1) «. ...ناسنا سفن  فالخ  رب  تسا  نانآ  يراگتسر  حالص و  هک  دهد  یم  تیاضر  دنک و  یم  رما  يزیچ  هب  اهنت 

فـالخ رب  وا  اریز  تسا ، رتراوازـس  ناـشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبـسن  روـما ، ماـمت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  : » دـیوگ یم  يواـضیب 
(2) «. داد دهاوخ  تیاضر  نآ  هب  هن  درک و  دهاوخ  رما  هن  دشابن  نآ  رد  مدرم  تحلصم  هک  يزیچ  هب  نارگید 

هب و  اـه ، نآ  دوخ  زا  نید ، اـیند و  روما  زا  زیچ  ره  رد  نینمؤـم  هب  تسا  رتراوازـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  : » دـیوگ یم  يرـشخمز 
ناشدزن دارفا  نیرت  بوبحم  ربمایپ  هک  نینمؤم  رب  تسا  بجاو  اذل  .تسا  هدشن  دّیقم  هدمآ و  قلطم  تروص  هب  هک  تسا  تهج  نیمه 

(3) «. ...دشاب ناشدوخ  قوقح  رب  مّدقم  وا  ّقح  زین  و  دشاب ، ناشدوخ  مکح  زا  رتذفان  وا  مکح  و  دشاب ،

(4) .تسا هدش  دراو  زین  یطویس  یفسن و  زا  ریسفت  نیمه 

، لبنح نب  دمحا  لیبق : زا  دـنا  هدرک  لقن  تنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  ار  مکـسفنا » نم  مکب  یلوا  تسلا   » هلمج هک  تسا  رکذ  لباق 
، رکاسع نبا  يواضیب ، یمزراوخ ، یلزاغم ، نبا  يدادغب ، بیطخ  یقهیب ، میعن ، وبا  یبلعث ، مکاح ، یبهذ ، ینابیـش ، یئاسن ، هجام ، نبا 

نبا يزیرقم ، يرزج ، یناطـسق ، يدنرز ، یئوّمح ، ریثک ، نبا  يربط ، نیدـلا  ّبحم  یجیا ، یـضاق  ینازاتفت ، یعفاش ، یجنگ  ریثا ، نبا 
 ... یشخدب و یّکم ، رجح  نبا  یبلح ، یطویس ، يدوهمس ، رجح ، نبا  یمثیه ، غاّبص ،

ثیدح لیذ   - 7

داع هالاو و  نم  لاو  مهَّللا  : » تسا هدمآ  هلمج  نیا  ریدغ  ثیداحا  زا  يرایسب  لیذ  رد 

ص:121

ص 280. ج 7 ، يراسلا ، داشرا  . 330 - 1
.بازحا هروس  هیآ 6  لیذ  يواضیب ، لیزنتلا ، راونا  . 331 - 2

ص 523. ج 3 ، فاشکلا ، . 332 - 3
.هیآ لیذ  نیلالج ، ریسفت  ص 294 ؛  ج 3 ، یفسن ، لیزنتلا ، كرادم  . 333 - 4
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، درک زیتس  وا  اب  تفریذپن و  ار  وا  تیالو  هک  سک  ره  و  رادب ، تسود  تفریذپ  ار  وا  تیالو  هک  سک  ره  ایادخ ! راب   » (1) ؛» هاداع نم 
« .رادب نمشد 

یتسرپرـس و  » يانعم اـب  اـهنت  دـنراد  نآ  تّحـص  هب  حیرـصت  یناـبلا  ریثک و  نبا  نوچمه  تنـس  لـها  ياـملع  زا  یخرب  هک  هلمج  نیا 
اعد هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  درادن  انعم  اریز  دنیوگ ؛ یم  تنـس  لها  هک  تسود » ّبحم و   » يانعم اب  هن  دراد ، يراگزاس  تماما »

.تسا نانآ  تسود  مالسلا  هیلع  یلع  ј هک ح� یناسک  رب  دنک 

مدرم زا  نتفرگ  یهاوگ   - 8

هب تداهـش  امـش  اـیآ  : » دومرف ّمخ  ریدـغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  هدرک  لـقن  حیحـص  دنـس  هبدیـسُأ  نب  هفیذـح 
.میهد یم  تداهـش  روما  نیا  هب  ام  يرآ ، دنتفگ : دیهد ...؟ یمن  هلوسر ) هدبع و  ًادّمحم   ) نم توبن  و  هَّللا ) ّالا  هلا  ال   ) ادخ ّتینادـحو 

دوخ زا  امـش  هب  مرتراوازـس  نم  و  منانمؤم ، تسرپرـس  نم  نم و  تسرپرـس  ادخ  مدرم ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هاگ  نآ 
(2) «. تسوا يالوم  یلع  نیا  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  سپ  امش ،

رارق تلاسر  دیحوت و  هب  یهاوگ  تداهش و  فیدر  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  نیا 
.تسا تّما  یتسرپرس  تماما و  يانعم  نامه  مالسلا  هیلع  ترضح  تیالو  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  هداد ،

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هب  نید  لامکا   - 9

هبطخ مامتا  ریدغ و  هعقاو  زا  دعب  لاعتم  دنوادخ  درک ، میهاوخ  نایب  هدمآ و  لامکا »  » هیآ لیذ  رد  هک  دنـسلا  حیحـص  تایاور  قباطم 
نید زورما   » (3) ؛} ًانید َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیـضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  : } درک لزان  ار  هیآ  نیا  شلوسر 

هب ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش 

ص:122

 . . . .و ص 109 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 118 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 334 - 1
ص 374. ج 3 ، یبلح ، هریس  ص 226 ؛  ج 12 ، قشمد ، خیرات  مقر 5940 ؛  ص 136 ، ج 6 ، هباغلا ، دسا  . 335 - 2

هیآ 3. هدئام ، هروس  . 336 - 3
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« .متفریذپ امش  نییآ  ناونع 

اب نید  زین  .تسا و  هداد  تیاضر  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  اـب  ِمالـسا  هب  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
اذل .دراد و  يراگزاس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یتسرپرـس  تماما و  اب  نیا  .دـش و  دـهاوخ  مامت  وا  تیالو  اب  تمعن  لماک و  وا  تیالو 
یلع ربکا  هَّللا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مدرم  ندـش  هدـنکارپ  زا  لبق  و  لامکا »  » هیآ لوزن  زا  دـعب  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
مامت نید و  ندرک  لماک  رب  تسا  رت  گرزب  ادخ   » (1) ؛» يدعب نم  ّیلعل  هیالولاو  یتلاسرب  ّبرلا  یضرو  همعنلا  مامتا  نیدلا و  لامکا 

« .نم زا  دعب  یلع  يارب  تیالو  نم و  تلاسر  هب  راگدرورپ  تیاضر  تمعن و  ندرک 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو  ربخ   - 10

هدـش و توعد  نم  ایوگ  « ؛» تبجأـف تیعُد  ّینأـک  : » دومرف مدرم  هب  باـطخ  ریدـغ  هبطخ  ردـص  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
تباـجا ار  توعد  نآ  زین  نم  موش و  توعد  هک  تسا  کـیدزن  « ؛» بیجاـف یعدا  نا  کِـشُوی  : » دوـمرف یلقن  رباـنب  .ما » هدرک  تباـجا 

« .درک مهاوخ 

ینیچ همدقم  نآ  زا  لبق  هک  تسا  یّمهم  رایسب  بلطم  غالبا  ددص  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اهریبعت  نیا  زا 
.درادن يراگزاس  یتسرپرس  تفالخ و  تماما و  رما  رد  دوخ  ینیشناج  يانعم  اب  زج  هب  نیا  و  دهد ، یم  دوخ  گرم  زا  ربخ  هدرک و 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  کیربت   - 11

تینهت و وا  هب  ات  درک  رما  مدرم  هب  شا  هبطخ  ندـش  مامت  ریدـغ و  هعقاو  زا  دـعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تایاور ، زا  یخرب  قباـطم 
دیعسوبا بزاع و  نب  ءارب  زا  شدنس  هب  یفطصملا » فرش   » باتک رد  م 407 )  ) يروباشین دیعس  وبا  ظفاح  لقن  ربانب  .دنیوگب  کیربت 

یتیب لها  ّصخ  و  هّوبنلاب ، ینّـصخ  یلاعت  هَّللا  ّنا  ینوئّنه ، ینوئّنه  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  يردـخ 
« .داد صاصتخا  تماما  هب  ارم  تیب  لها  توبن و  هب  ارم  لاعتم  دنوادخ  اریز  دییوگب ، کیربت  ارم  دییوگب ، کیربت  ارم  « ؛» همامإلاب

ص:123

ص 157. ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص 214 ؛  ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  . 337 - 1
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.تفگ کیربت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  دمآ و  ولج  تقو  نیمه  رد  باطخ  نب  رمع 

مالسلا هیلعربمایپ  سرت   - 12

نم يارب  بلطم  نیا  دومن ، تلاـسر  هب  ثوعبم  ارم  دـنوادخ  اـنامه  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  هدرک  لـقن  یطوـیس 
ینک غالبا  ار  بلطم  نیا  دیاب  هک  داد  میب  ارم  دنوادخ  .درک  دنهاوخ  بیذکت  رما  نیا  غالبا  اب  ارم  مدرم  هک  متسناد  یم  دوب و  نیگنس 

(1) {. ...َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  : } دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  .دش  یهاوخ  باذع  هکنیا  ای 

تسود مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  بلطم  نیا  غالبا  ایآ  تشاد ؟ فوخ  يزیچ  هچ  زا  دیـسرت و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ارچ 
یلصربمایپ هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  یتسرپرـس و  تیالو و  غالبا  اهنت  نیا  زگره ، دراد ؟ یـسرت  تسامـش  روای  و 

یسک نامه  نیا  دراد ، تموصخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  شیرق  دناد  یم  اریز  دراد ؛ فوخ  مدرم  رب  شغالبا  زا  هلآو  هیلع  هللا 
 . ...تسا هدناسر  لتق  هب  ار  اه  نآ  ماوقا  ناردپ و  اهگنج  رد  هک  تسا 

نامعن نب  ثراح  راکنا   - 13

ضرع هدـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ  ریدـغ  ربخ  راشتنا  زا  دـعب  يرهف  نامعن  نب  ثراح  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
لوبق ار  نآ  ام  مینادب ، ادخ  لوسر  ار  وت  هداد و  ادخ  تینادحو  هب  تداهـش  هک  يدرک  رما  دنوادخ  بناج  زا  ار  ام  دّـمحم ! يا  : » درک

زین ار  اه  نآ  يدرک  جح  هزور و  تاکز و  هب  رما  ار  ام  .میدرک و  لوبق  ار  نآ  میراذگ  زامن  تقو  جـنپ  هک  يدرک  رما  ار  ام  .میدرک و 
نم : » يدومرف يداد و  يرترب  ام  رب  ار  وا  هدرک و  دنلب  ار  دوخ  يومع  رسپ  تسد  هکنیا  ات  يدشن  یـضار  رادقم  نیا  هب  .میدومن  لوبق 

هب هک  یـسک  هب  دـنگوس  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ادـخ ؟ فرط  زا  ای  دوب  وت  فرط  زا  بلطم  نیا  هالوم ،» ّیلعف  هالوم  تنک 
هلحار يوس  هب  هدرک و  تشپ  نامعن  نب  ثراح  ماگنه  نیا  رد  مدرک .» غـالبا  دـنوادخ  فرط  زا  ار  بلطم  نیا  تسین ، ییادـخ  وا  زج 

رب سپ  تسا  قح  دیوگ  یم  دمحم  هک  ار  هچ  نآ  رگا  ایادـخ ! راب  : » درک یم  همزمز  نینچ  شدوخ  اب  هک  یلاح  رد  دومن  تکرح  شا 
ام

ص:124

ص 298. ج 2 ، روثنملا ، ّرد  . 338 - 1
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رب دز و  وا  رب  ار  یگنـس  دـنوادخ  هک  دوب  هدیـسرن  شبکرم  هب  زونه  .نادرگ  التبم  یکاندرد  باذـع  هب  ای  تسرفب  نامـسآ  زا  یگنس 
ٍِعقاو ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  : } دش لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .تشگ  لصاو  كرد  هب  دش و  جراخ  شتـشپ  زا  دروخ و  وا  قرف 

...

.دنا هدرک  لقن  زین  نارگید  هیآ و  نیا  ریسفت  رد  یبلعث  ار  ثیدح  نیا 

دنوادخ زا  باذـع  ياضاقت  ياج  هچ  تسا  هداد  وا  ترـصن  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ّتبحم  زا  ربخ  اهنت  ریدـغ  ثیدـح  رد  رگا 
.دندوبن نآ  نتفر  راب  ریز  هب  رضاح  یخرب  هک  تسا  یتسرپرس  هطلس و  يانعم  نیا  تسا ؟

بصن هب  ریبعت   - 14

.تسا هدش  ریبعت  بصن »  » ظفل اب  مخ  ریدغ  تایاور  زا  یخرب  رد 

مَلَع ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » تفگ هک  هدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  ینادـمه  نیدـلا  باهش 
(1) «... هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هدرک و  بصن 

بـصن مدرم  رب  ارم  اـت  درک  رما  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  دوـخ  دنـس  هب  ینیوـمح 
.دراد يراگزاس  یتسرپرس  تماما و  ماقم  اب  بصن »  » ریبعت هک  میناد  یم  ام   (2) «. دنک

يراذگ جات   - 15

كرابم رس  رب  ار  باحـس »  » مان هب  دوخ  فورعم  همامع  ریدغ  هعقاو  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
.تشاذگ مالسلا  هیلع  ترضح 

(3) «. تشاذگ مالسلا  هیلع  یلع  رس  رب  هک  باحس  مان  هب  تشاد  يا  همامع  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  : » دیوگ یم  مّیق  نبا 

حتف زور  دننامه  صاخ  ماّیا  رد  ار  همامع  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  ملسم 

ص:125

.مجنپ تّدوم  یبرقلا ، هّدوم  . 339 - 1
ص 312. ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 340 - 2

ص 121. ج 1 ، داعملا ، داز  . 341 - 3
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(1) «. تشاذگ یم  رس  رب  هکم 

یلع مخ  ریدغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  ینارهب  يدع  نب  یلعالادـبع  زا  يربط  نیدـلا  بحم 
(2) .تخادنا شتشپ  رب  ار  نآ  لابند  دیچیپ و  يا  همامع  وا  رس  رب  تساوخ و  ار  مالسلا  هیلع 

: لاثما دنا  هدرک  لقن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يراذگ  جات  ثیدح  تنس  لها  ياملع  زا  يا  هدع 

یسلایط دواد  وبا  - 

هبیش یبا  نبا  - 

یقهیب یلع  نب  نیسح  نب  دمحا  - 

ینیومح دمحم  نب  میهاربا  - 

يدنرز فسوی  نب  دمحم  - 

یکلام غابص  نبا  هب  فورعم  دمحم  نب  یلع  - 

یطویس نیدلا  لالج  - 

يدنه یقتم  - 

 ... و

تّیولوا هب  ریبعت   - 16

، مهد يانعم  تسا  نّیعتم  سپ  : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدح  يارب  یتسرپرـس » ّتیولوا و   » زا ریغ  رگید  یناعم  ّدر  زا  دعب  يزوج  نب  طبس 
نیا هب  دیوگ : یم  هاگ  نآ  .تسوا  هب  رتراوازس  یلع  سپ  متـسه  شدوخ  زا  رتراوازـس  وا  هب  نم  سک  ره  تسا : نیا  ثیدح  يانعم  و 

زا دوخ  دنس  هب  ار  ثیدح  نیا  اریز  نیرحبلا ،» جرم   » باتک رد  یناهفـصا  یفقث  دیعـس  نب  ییحی  جرفلا  وبا  ظفاح  هدرک  حیرـصت  انعم 
نم : » دومرف تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » تسا هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هدرک و  لقن  شخیاشم 

نم هب  یلوأ  هّیلو و  تنک 

ص:126

ص 54. ج 4 ، دواد ، یبا  ننس  ح 451 ؛  جحلا ، باتک  ملسم ، حیحص  . 342 - 1
ص 114. ج 3 ، هباغلا ، دسا  ص 289 ؛  ج 2 ، هرضنلا ، ضایرلا  . 343 - 2
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(1) «. تسوا تسرپرس  ّیلو و  یلع  سپ  متسه  شدوخ  زا  وا  هب  رتراوازس  ّیلو و  نم  سک  ره  « ؛» هّیلو ّیلعف  هسفن 

تیالو رب  ریدغ  ثیدح  تلالد  هب  ناگدننک  فارتعا 

حیضوت

مالـسلا هیلعریما  ترـضح  یتسرپرـس  تماما و  رب  ار  ثیدح  تلالد  هداد و  جرخ  هب  فاصنا  يدودح  ات  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا  .دنیآ  یم  رب  نآ  هیجوت  ددصرد  رگید  یفرط  زا  هچرگ  دنا ، هدرک  لوبق 

یلاّزغ دمحم  نب  دمحم   - 1

ّبح تهج  هب  سوه  اوه و  هعقاو  نیا  زا  دعب  یلو  .تسا  میکحت  تیاضر و  میلـست و  نیا ، : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  وا 
دوخ رـس  تشپ  هب  ار  مالـسا  هتـشگزاب و  لوا  فالخ  هب  اذـل  ...درک و  هبلغ  نانآ  رب  تفـالخ و ،...  دومع  نتفرگ  تسد  هب  تساـیر و 

(2) «. دنداد ماجنا  يا  هلماعم  دب  هچ  سپ  دندرک ، هلماعم  ار  نآ  یکدنا  لوپ  اب  دنتخادنا و 

(3) .تسا هدرک  لقن  یلاّزغ  زا  يزوج  نب  طبس  ار  بلطم  نیمه 

یئاسن میکح  هب  فورعم  مدآ ، نب  دودجم  دجملاوبا   - 2

: دیوگ یم  ریما  ترضح  حدم  رد  وا 

ریدغ زورب  یفطصم  بئان 

(4) ریم ار  وا  رم  دوخ  عرش  رب  هدرک 

يروباشین راطع  نیدلا  دیرف   - 3

: دیوگ یم  ریدغ  ثیدح  يانعم  رد  وا 

ص:127

ص 32. صاوخلا ، هرکذت  . 344 - 1
.رصم هیبرعلا ، قافآلا  راد  عبط  ص 39و40 ، نیملاعلا ، ّرس  . 345 - 2

ص 62. صاوخلا ، هرکذت  . 346 - 3
.یئاسن میکح  هقیقحلا ، هقیدح  . 347 - 4
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ریدغ ّمخ  رد  تسا  هتفگ  ادخ  نوچ 

رینم تایآ  هّللا ز  لوسر  اب 

وا ماهلا  دوب  نیا  سانلا  اهّیا 

وا ماغیپ  هدمآ  قح  زا  هکناز 

ادن نیا  قیالخ  اب  نک  ور  تفگ 

امش رب  ملوسر  دوخ  مد  نیا  تسین 

منک نآ  دوخ  نم  تسا  هتفگ  قح  هچ  ره 

منک ناسآ  ّقح  رارسا  زا  نم  وت  رب 

تفگب نم  رب  دمآ و  لیربج  هکنوچ 

تفهن زار  امش  اب  میوگب  نم 

ناهج راّهق  تسا  هتفگ  نینچ  نیا 

ناد بیغ  يادخ  مّویق  ّقح و 

تسا نم  کلم  نیا  رد  یلاو  یضترم 

(1) تسنز وا  دنادن  ار  ّرس  نیا  هک  ره 

یعفاش هحلط  نب  دمحم   - 4

اَْولاعَت ْلُقَف   } تسا هلهابم  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  لوق  رارسا  زا  ریدغ -  ثیدح  ثیدح -  نیا  هک  دوش  هتـسناد  دیاب  دیوگ ...« : یم  وا 
هک هنوگ  نآ  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناج  انَـسُْفنَأ }  } ظفل زا  دارم  ْمُکَـسُْفنَأ .  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن 
ود نآ  هداد و  رارق  مه  هب  نورقم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ناج  الع  ّلج و  دنوادخ  اریز  تشذگ ؛

ترـضح يارب  تسا  تباث  نینمؤم  هب  تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  هچ  ره  ریدغ  ثیدح  رد  اذل  هدرک ، عمج  مه  اب  ار 
يارب هک  ییانعم  ره  .تسا  نینمؤم  ياقآ  رصان و  رتراوازـس و  نینمؤم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسا  تباث  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 

تباث مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  انعم  نامه  دراد  تلالد  نآ  رب  یلوم »  » ظفل تسا و  نکمم  شتابثا  ادخ  لوسر 

ص:128
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.يروباشین راطع  ّقح ، رهظم  يونثم  . 348 - 1
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مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  هب  اـهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  گرزب  سب  تسا  يا  هجرد  یلاـع و  تسا  يا  هبترم  نـیا  .تـسا و 
(1) «. تسادخ ءایلوا  رورس  مسوم  دیع و  مخ  ریدغ  زور  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا و  هداد  صاصتخا 

يزوج نب  طبس   - 5

مالـسلا هیلع  یلع  سپ  متـسه  وا  هـب  رتراوازـس  یلوا و  نـم  سک  ره  : » تـسا نـیا  نآ  ياـنعم  : » دـیوگ یم  ریدـغ  ثیدـح  هراـبرد  وا 
(2) «. ...تسوا هب  رتراوازس 

یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم   - 6

(3) «. دراد فالختسا  هیلوت و  رب  تلالد  مخ  ریدغ  ثیدح  نکل  دیوگ ...« : یم  وا 

یناغرف نیدلادیعس   - 7

: دیوگ یم  هک  ضراف  نبا  زا  تیب  کی  حرش  رد  وا 

ًالکشم ناک  ام  لیوأتلاب  حضواو 

هیصولاب هلان  ملعب  ّیلع 

نایب و ار  تنس  باتک و  تالکشم  هک  تسا  یـسک  ههجو -  هَّللا  مرک  یلع -  هک  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  رعـش  نیا  رد  : » دسیون یم 
نآ داد  رارق  دوخ  ماقم  مئاق  ّیصو و  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اریز  تسا ؛ هدیسر  وا  هب  هک  یملع  طّسوت  هب  درک  دهاوخ  حضاو 

(4) «. هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هک  ماگنه 

يزیرقم نیدلا  یقت   - 8

برغم رـصم و  لها  زا  یتعاـمج  تسا  مخ  ریدـغ  زور  هک  لاس 363  هجح ، يذ  مهدـجه  زور  رد  : » دـنک یم  لـقن  قـالوز  نبا  زا  وا 
دندش یم  عمج  مه  رود  اه  نآ  نیعباتم  نیمز و 

ص:129

ص 44و45. لوؤسلا ، بلاطم  . 349 - 1
ص 34-30. صاوخلا ، هرکذت  . 350 - 2
ص 166و167. بلاطلا ، هیافک  . 351 - 3

.یناغرف ضراف ، نبا  هیئات  حرش  . 352 - 4
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نینمؤملاریما هب  درک  دهع  زور  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نآ  تهج  هب  دوب ، دیع  زور  نآ  اریز  دـندناوخ ؛ یم  اعد  و 
(1) «. ...داد رارق  دوخ  هفیلخ  ار  وا  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

ینازاتفت نیدلادعس   - 9

، ومع رـسپ  هیاسمه ، مسق ، مه  هدش و  دازآ  یهاگ  هدـننک و  دازآ  يانعم  هب  یهاگ  یلوم ) : ») دـیوگ یم  ریدـغ  ثیدـح  تلالد  رد  وا 
هدیبع وبا  ار  انعم  نیا  .مکب  یلوا  ینعی  ْمُکالْوَم  َیِه  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  : } دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .دوش  یم  لامعتـسا  تسرپرـس  روای و 
نودـب ار  شدوخ  هک  ینز  ره  « ؛» ...هالوم نذا  ریغب  اهـسفن  تحکنأ  هأرما  اـمّیا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسا و  هدرک  لـقن 

« یلوم  » هملک يارب  انعم  نیا  لثم  .تسا و  تسرپرـس  رتراوازـس و  يانعم  هب  ثیدح  نیا  رد  یلوم  ...دروآرد ،» حاکن  هب  شیالوم  نذا 
عیاش برع  مالک  رد  فرصت ، هب  یلوا  رما و  کلام  ّیلوتم و  يانعم  هب  یلوم »  » هملک لامعتسا  یلک ، روط  هب  .تسا و  رایـسب  رعـش  رد 
نیا هن  تسانعم ، نیا  يارب  مسا  یلوم »  » هملک هک  تسا  نآ  دوصقم  .تسا و  هدـش  لقن  تغل  لـها  ناـگرزب  زا  يرایـسب  زا  زین  تسا و 
یمن لامعتسا  انعم  نیا  هب  و  تسین ، لیضفت  مسا  هغیص  هملک  نیا  هک  ددرگ  ضارتعا  ات  فرـصت ، هب  یلوا  هلزنم  هب  دشاب و  تفـص  هک 
تهج هب  .دنک و  ادیپ  تقباطم  ثیدح  ردص  اب  ات  دوش ، هدارا  انعم  نیمه  یلوم »  » هملک زا  ریدغ  ثیدح  رد  هک  تسا  راوازـس  .دوش و 

انعم اریز  درادن ؛ يراگزاس  رـصان »  » ینعی مشـش  يانعم  اب  زین  .رهاظ و  تسا  يرما  نیا  و  درادـن ، تبـسانم  لوا  يانعم  جـنپ  اب  هک  نیا 
«. ...تسا حضاو  زین  بلطم  نیا  دشاب ، هدرک  عمج  انعم  نیا  غالبا  يارب  ناکم  نآ  رد  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  درادن 

دننامه نانآ  نوؤش  رد  فّرـصت  مدرم و  رما  ریبدت  ّتیکلام  یتسرپرـس و  و  مدرم ، رب  تیالو  هک  دنامن  یفخم  : » دیوگ یم  رخآ  رد  وا 
«. دراد يراگزاس  تماما  يانعم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تلزنم 

ص:130

ص 220. ج 2 ، راثآلاو ، ططخلا  رکذب  رابتعالاو  ظعاوملا  . 353 - 1

تاهبش هب  خساپو  www.Ghaemiyeh.comیسانشریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 325زکرم  هحفص 166 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_130_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1)

ریدغ ثیدح  ناگدننک  نامتک 

رضاح مخ  ریدغ  زور  رد  هک  یناسک  ات  تساوخ  هباحص  زا  یعماجم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
هتساوخرب يا  هدع  .دنهد  یهاوگ  تداهش و  ّتیعمج  نیب  رد  دنزیخرب و  دندینش  ار  ریدغ  ثیدح  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هدوب و 

یـضارما هب  التبم  هجیتن  رد  دندروآ و  ییاه  هناهب  هدز و  زابرـس  تداهـش  زا  صاخ  تلع  چیه  نودب  زین  یخرب  یلو  دـنداد  یهاوگ  و 
: درک هراشا  دارفا  نیا  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  دوبن ، ریذپ  جالع  زگره  هک  دندش 

(2) .دش التبم  صرب  ضرم  هب  ریدغ  ثیدح  نامتک  تهج  هب  هک  دوب  یسک  وا  کلام : نب  سنا   - 1

(3) .دش روک  ریدغ  ثیدح  نامتک  تهج  هب  وا  بزاع : نب  ءارب   - 2

(4) .دش روک  مخ  ریدغ  ثیدح  نامتک  تهج  هب  زین  وا  مقرا : نب  دیز   - 3

(5) .تشگزاب ّتیلهاج  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیرفن  ثیدح و  نامتک  زا  دعب  وا  یلجب : هَّللادبع  نب  ریرج   - 4

ریدغ زور  هزور  تلیضف 

وا يارب  دریگب  هزور  هجح  يذ  هام  زا  مهدجه  زور  رد  سک  ره  تفگ : هک  هدرک  لقن  هریره  یبا  زا  حیحـص  دنـس  اب  يدادغب  بیطخ 
یبا نب  یلع  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماـگنه  تسا ، مخ  ریدـغ  زور  نآ  .دوـش و  یم  هتـشون  هزور  هاـم  تصـش  لداـعم 
سک ره  دومرف : ترضح  ادخ ، لوسر  يا  يرآ ، دنتفگ : متـسین »؟ نینمؤم  تسرپرـس  نم  ایآ  : » دومرف هتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط 

يالوم وت  بلاطوبا ، دـنزرف  يا  وت  رب  داب  كرابم  داب ، كرابم  تفگ : باطخ  نب  رمع  .تسوا  يـالوم  یلع  سپ  میوا  يـالوم  نم  هک 
یناملسم ره  يالوم  نم و 

ص:131

ص 290. ج 2 ، دصاقم ، حرش  . 354 - 1
ص 362. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 194 ؛  هبیتق ، نبا  فراعملا ، . 355 - 2

ص 580. بلاطملا ، حجرا  ص 560 ؛  ج 6 ، قحلا ، قاقحا  . 356 - 3
ص 337. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا  ص 362 ؛  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 357 - 4

ص 156. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  . 358 - 5
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(1) { ... ...ْمُکَنید ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  : } درک لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هاگ  نآ  .يدش 

، لاّلخ نوشبح  رصن  یبا  زا  ینطقراد ، رمع  نب  یلع  ظفاح  زا  نارشب ، نب  دمحم  نب  یلع  نب  هَّللادبع  زا  يدادغب  بیطخ  ار  ثیدح  نیا 
هدرک لـقن  هریره  یبا  زا  بشوـح ، نب  رهـش  زا  قاّرو ، رطم  زا  بذوـش ، نب  هَّللادـبع  زا  هعیبر ، نب  هرمـض  زا  یلمر ، دیعـس  نب  یلع  زا 

.تسا

.دنراد وا  تقاثو  تلادع و  رب  عامجا  تنس  لها  روهمج  هک  تسا  یسک  هریرهوبا : - 

یلجع هَّللادبع  نب  دمحا  هتفگ و  انث  ار  وا  يراخب  دـیوگ : یم  یبهذ  ،(2) و  هدرمش ایلوا  زا  ار  وا  میعن  وبا  يرعشا : بشوح  نب  رهـش  - 
لاؤس وا  هرابرد  لبنح  نب  دمحا  زا  هک  دـنک  یم  لقن  رکاسع  نبا  (3) و  .دنا هدرک  قیثوت  ار  وا  يوسن  دمحا و  هبیـش و  نبا  ییحی و  و 

(4) .تفگ انث  وا  رب  هدرک و  قیثوت  زین  ار  شدوخ  و  دوتس ، ار  شثیدح  وا  دش ،

زا و  هدروآ ، تاقث  ءزج  ار  وا  ناـّبح  نبا  (5) و  .تسا هدرمـشرب  ءایلوا  زا  ار  وا  میعن  وبا  یناسارخ : ءاجر  وبا  قاّرو ، ناـمهط  نب  رطم  - 
.دنا هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  حاحص  هیقب  ملسم و  يراخب و   (6) .تسا قودص  وا  هک  هدرک  لقن  یلجع 

لقن نیعم  نـبا  دـمحا و  زا  یجرزخ   (7) .تسا هدروآ  باسح  هب  ءاـیلوا  زا  ظـفاح  زین  ار  وا  بذوش : نب  هَّللادـبع )  ) نمحرلادـبع وبا  - 
(8) .تسا هقث  وا  هک  هدرک 

ار شقیثوت  نوفلخ  نبا  .دیآ و  یم  باسح  هب  ام  خیاشم  تاقث  زا  وا  هک  هدرک  لقن  يروث  نایفس  زا  هتسناد و  تاقث  زا  ار  وا  رجح  نبا 
رامع و نبا  یلجع و  بلاط و  یبا  ریمن و  نبا  زا 

ص:132

ص ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  ص 30 ؛  صاوخلا ، هرکذت  ح 24 ؛  ص 18 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  ص 290 ؛  ج 8 ، دادغب ، خیرات  . 359 - 1
 ... ح 44 و ، 77

ص 67-59. ج 6 ، ءایلوالا ، هیلح  . 360 - 2
مقر 3756. ص 283 ، ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  . 361 - 3

ص 148-137. ج 8 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  . 362 - 4
ص 75. ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  . 363 - 5

ص 435. ج 5 ، تاقثلا ، . 364 - 6
ص 135-125. ج 6 ، ءایلوالا ، هیلح  . 365 - 7

مقر 3566. ص 66 ، ج 2 ، یجرزخلا ، هصالخ  . 366 - 8
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(1) .تسا هدرک  لقن  یئاسن ، نیعم و  نبا 

حیلم حـلاص و  درم  نومأم و  هقث  وا  هک  هدرک  لـقن  لـبنح  نب  دـمحا  زا  رکاـسع  نبا  یقـشمد : هَّللادـبع  وبا  یـشرق  هعیبر  نب  هرمـض  - 
چیه هک  هدرک  یفّرعم  ریخ  لها  نومأم و  هقث  ار  وا  زین  دعـس  نبا  (2) و  .تسا هقث  وا  هک  هدرک  لقن  نیعم  نبا  زا  زین  .تسا و  ثیدـحلا 

(3) .تسا هدوبن  وا  زا  لضفا  سک 

یفرح وا  هرابرد  هک  ما  هدینـشن  یـسک  زا  نونک  ات  دیوگ : یم  هدرک و  قیثوت  ار  وا  یبهذ  یلمر : هلمح  یبا  دیعـس  نب  یلع  رـصن  وبا  - 
(5) .تسا هدرک  رایتخا  ار  شقیثوت  نازیملا » ناسل   » رد رجح  نبا   (4) .دنزب

قودـص وا  هک  هدـش  تیاـکح  ینطقراد  زا  هدرک و  قـیثوت  ار  وا  يدادـغب  بیطخ  لّـالخ : بوـّیا  نب  یـسوم  نب  نوـشبح  رـصن  وـبا  - 
(6) .تسا

وا تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  هک  تسا  یـسک  وا  ننـس : بحاص  ینطقراد ، هب  روهـشم  يدادغب ، نسحلا  وبا  رمع ، نب  یلع  ظفاح  - 
.دنا هدرک  شیاتس  رایسب  ار  وا  يروباشین  مکاح  (8) و  ناکّلخ نبا  (7) و   ... رهد و هناگی  ار  وا  يدادغب  بیطخ  دنا : هدرک  فیرعت  ار 

ریدغ ثیدح  هب  تاجاجتحا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  جاجتحا   - 1

هار ره  زا  ار  دوخ  تیناقح  دید  یم  بسانم  هک  یتیعقوم  ره  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ثیدح هب  رّکذت  هلمج  نآ  زا  هک  دناسر  یم  تابثا  هب  نکمم 

ص:133

ص 225. ج 5 ، بیذهتلا ، بیذهت  . 367 - 1
ص 475. ج 8 ، قشمد ، خیرات  . 368 - 2

ص 471. ج 7 ، يربکلا ، تاقبطلا  . 369 - 3
مقر 5851. مقر 5833 و ص 131 ، ص 125 ، ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  . 370 - 4

مقر 5806. ص 260 ، ج 4 ، نازیملا ، ناسل  . 371 - 5
مقر 4392. ص 284 ، ج 8 ، دادغب ، خیرات  . 372 - 6
مقر 434. ص 279 ، ج 3 ، نایعالا ، تایفو  . 373 - 7
مقر 925. ص 991 ، ج 3 ، ظاّفحلا ، هرکذت  . 374 - 8
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: مینک یم  هراشا  يدراوم  هب  کنیا  .تسا  دوخ  تیالو  ریدغ و 

اروش زور  فلا - 

اروش زور  رد  نم  تفگ : هک  دـنا  هدرک  لقن  هلثاو  نب  رماع  لـیفطلا  یبا  زا  دوخ  دنـس  اـب  یعفاـش  یئوّمح  یفنح و  یمزراوخ  بیطخ 
رب هنیآ  ره  : » دومرف یم  اه  نآ  هب  ترـضح  هک  مدینـش  .دـندوب  نآ  رد  رگید  رفن  جـنپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  مدوب  یقاتا  برد  رانک 

«. دهد رییغت  ار  نآ  دناوت  یمن  مجع  برع و  هک  درک  مهاوخ  جاجتحا  يزیچ  هب  امش 

یگمه دناوخب ؟ دیحوت  هب  ار  ادخ  نم  زا  لبق  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  تعامج ! يا  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  : » دومرف هاگنآ 
تنک نم  : » دشاب هدومرف  وا  قح  رد  ادخ  لوسر  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  ...ریخ  دـنتفگ :

هب دنتفگ : يریغ »؟ بئاغلا ، دهاشلا  غّلبیل  هلذخ ، نم  لذخاو  هرـصن  نم  رـصناو  هاداع  نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهّللا  هالوم ، یلعف  هالوم 
(1) .زگره ادخ 

: لیبق زا  دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  تنس  لها  زا  يرایسب  تعامج  ار  نومضم  نیا 

(2) .یماش متاح  نبا  - 

(3) .یمثیه رجه  نبا  - 

(4) .هدقع نبا  - 

(5) .یلیقع ظفاح  - 

(6) .ّربلادبع نبا  - 

(7) .يراخب - 

(8) .رکاسع نبا  - 

ص:134

ح 251. ص 319 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  ح 314 ؛  ص 313 ، یمزراوخ ، بقانم  . 375 - 1
ص 116. ج 1 ، میظنلا ، ردلا  . 376 - 2

.ینطقراد زا  لقن  هب  ص 126 ، هقرحملا ، قعاوصلا  . 377 - 3
ح 667. ص 332 ، یسوط ، یلامالا ، . 378 - 4

مقر 2212. ص 198 ، ج 2 ، نازیملا ، ناسل  مقر 1643 ؛  ص 441 ، ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  . 379 - 5
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مقر 1855. ، 1098 موس /  مسق  باعیتسالا ، . 380 - 6
ص 382. ج 2 ، ریبکلا ، خیراتلا  . 381 - 7

مقر 1140و1141و1142. قشمد ، خیرات  . 382 - 8
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(1) (. 398 ه  ) یّبض نوراه  نب  نیسحلا  هَّللادبع  وبا  یضاق  - 

(2) .یعفاش یجنگ  - 

(3) .یعفاش یلزاغملا  نبا  - 

(4) .یعفاش یطویس  - 

(5) .يدنه یقتم  - 

نامثع تفالخ  مایا  ب - 

رد ار  هیلع -  هَّللا  تاولـص  یلع -  دومرف : هک  دـنک  یم  لـقن  یلـاله  سیق  نب  میلـس  گرزب  یعباـت  زا  دوخ  دنـس  هب  یعفاـش  یئوّـمح 
یم هقف  ملع و  هرکاذـم  رگیدـکی  اب  هک  یتعامج  مدرک و  هدـهاشم  نامثع  تفالخ  رـصع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم 

هدرک نایب  اهنآ  تلیضف  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هچنآ  دندش و  رّکذتم  ار  شیرق  ترجه  قباوس و  تلیضف و  نانآ  .دندومن 
نب نمحرلادـبع  صاقو ، یبا  نب  دعـس  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلمج  زا  رفن  تسیود  زا  شیب  تیعمج  نآ  ناـیم  رد  ...تسا 

رکب و یبا  نب  دـمحم  ساـبع ، نبا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  مالـسلا ، هیلع  نسح  رمع ، نبا  هبتع ، نب  مشاـه  دادـقم ، ریبز ، هحلط ، فوع ،
سیق هملـس ، نب  دمحم  ناهیت ، نب  مثیهلا  وبا  يراصنا ، بویا  وبا  تباث ، نب  دیز  بعک ، نب  ّیبا  راصنا  زا  زین  .دوب و  رفعج  نب  هَّللادـبع 
یمن نخـس  هتـسشن  تکاس  شتیب  لها  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ...دـندوب  ...و  کلام  نب  سنا  هَّللادـبع ، نب  رباج  دعـس ، نب 

؟ ییوگ یمن  نخس  هک  هدش  هچ  نسحلا ! ابا  يا  دندرک : ضرع  هدرک  ترضح  هب  ور  رضاح  تعامج  .دنتفگ 

منک یم  لاؤس  امش  زا  نم  یلو  درک ، رکذ  ار  دوخ  قح  هدرک و  نایب  ار  دوخ  تلیضف  هک  نآ  زج  دوبن  يا  هلیبق  چیه  دومرف : ترـضح 
لها ریاشع و  امـش و  طسوت  هب  ایآ  دومرف ؟ اطع  امـش  هب  ار  تلیـضف  نیا  یـسک  هچ  طـسوت  هب  دـنوادخ  راـصنا ! شیرق و  تعاـمج  زا 

وا هریشع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  طسوت  ار  اه  نیا  دنوادخ  هکلب  دندرک : ضرع  امش ؟ ریغ  طسوت  ای  ناتتویب 

ص:135

سلجم 61. یّبض ، یلاما ، . 383 - 1
ص 386. بلاطلا ، هیافک  . 384 - 2

ح 155. بقانملا ، . 385 - 3
ص 21. مالسلا ، اهیلع  همطاف  دنسم  ص 165و166 ؛  ج 2 ، عماوجلا ، عمج  . 386 - 4

ح 14241و14243. ص 726-717 ، ج 5 ، لامعلا ، زنک  . 387 - 5
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رکذ هب  عورـش  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هاگ  نآ  .ام  تویب  لها  ریاشع و  ام و  دوخ  هطـساو  هب  هن  تسا  هتـشاذگ  ّتنم  هدرک و  اطع  ام  هب 
ایآ مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  دیامرف : یم  هک  نیا  ات  درامـش  یمرب  ار  اه  نآ  يرگید  زا  سپ  یکی  هدرک  دوخ  لئاضف  بقانم و 

: دش لزان  اجک  (1) و   . ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دـش لزان  اـجک  هیآ  نیا  هک  دـیناد  یم 
َْمل َو  درک ...{ : لزان  اـجک  (2) و   . َنوُعِکار ْمُه  َهاـکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  }

نینمؤم زا  یخرب  صوصخم  هیآ  نیا  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : مدرم   (3) {. ...ًهَجیلَو َنینِمْؤُْملا  َال  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو ال  ِنوُد  ْنِم  اوُذِخَّتَی 
نامه زین  و  دـنک ، یفرعم  ار  ناشرما  نایلاو  ات  دومن  رما  ار  دوخ  ربمایپ  ّلجو  ّزع  دـنوادخ  دـش ؟ دـهاوخ  ناـنآ  عیمج  لـماش  اـی  تسا 

تفالخ هب  بوصنم  مخ  ریدـغ  رد  زین  ارم  دـیامن و  ریـسفت  زین  ار  تیالو  دومن ، ریـسفت  ار  ّجـح  تاکز و  زامن و  ناـنآ  يارب  هک  هنوگ 
مسرت یم  تسا و  هدمآ  گنت  نآ  هب  ملد  هک  هدرک  یتلاسر  هب  رومأم  ارم  دنوادخ  مدرم ! يا  دومرف : يا  هبطخ  رد  ربمایپ  هاگ  نآ  .دنک 

رما هاگ  نآ  .درک  دـهاوخ  باذـع  ارم  هنرگو  منک  غالبا  ار  نآ  هک  هدرک  دـیدهت  ارم  یلو  دـننک ، بیذـکت  ارم  مدرم  نآ  غالبا  اـب  هک 
نم و يالوم  لجو  زع  دنوادخ  هک  دـیناد  یم  ایآ  مدرم ! يا  دومرف : يا  هبطخ  رد  سپـس  .دوش  هداد  رـس  تعامج  زامن  يادـن  ات  دومن 

.مدش دنلب  نم  سپ  .یلع  يا  وش  دنلب  دومرف : .ادخ  لوسر  يا  يرآ  دنتفگ : متـسه ؟ ناشدوخ  زا  اه  نآ  هب  یلوا  نینمؤم و  يالوم  نم 
تـسود ار  وا  تفریذـپ  ار  وا  تیالو  هک  سک  ره  ایادـخ  راب  تسا ، وا  يـالوم  یلع  سپ  میوا  يـالوم  نم  سک  ره  دومرف : ترـضح 

رادب نمشد  ار  وا  دز  زابرس  وا  تیالو  زا  یشکرس  دانع و  يور  زا  هک  سک  ره  و  هدب ، رارق  دوخ  هطلس  تیالو و  تحت  ار  وا  هتشاد و 
(4) ...

هفوک عامتجا  رد  ج - 

رب دوخ  تیناقح  ياعدا  رد  ار  وا  مدرم  هک  دیسر  ربخ  وا  هب  هکنآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ص:136

هیآ 59. ءاسن ، هروس  . 388 - 1
هیآ 55. هدئام ، هروس  . 389 - 2
هیآ 16. هبوت ، هروس  . 390 - 3

ح 350. ص 312 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 391 - 4
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عازن هب  وا  اب  هک  یناسک  ّدـض  رب  ریدـغ  ثیدـح  هب  هدـش و  رـضاح  مدرم  زا  یتعامج  ناـیم  هفوک  هبحر  رد  دـنزاس  یم  مهتم  تفـالخ 
.دومن داهشتسا  دندوب  هتساخرب 

ار نآ  رفاظتم  فلتخم و  ياهدنس  اب  زین  املع  هدرک و  لقن  ار  نآ  نیعبات  زا  يرایـسب  هدع  هک  دوب  ینلع  عیاش و  يّدح  هب  جاجتحا  نیا 
: مینک یم  هراشا  هدرک  لقن  ار  هصق  نیا  هک  ینایوار  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد 

: نّذؤم نامیلس  وبا   - 1

لوسر زا  سک  ره  : » درک جاجتحا  نینچ  مدرم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هدرک  لقن  نذؤم  نامیلس  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  دیدحلا  یبا  نبا 
مقرا نب  دیز  یلو  دنداد  تداهش  نآ  هب  یموق  دهد ؟ تداهش  هالوم » ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هک  دینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

اذـل .دـنادرگ و  روک  ار  وا  دـنوادخ  هک  درک  نیرفن  وا  هب  ترـضح  .تسناد  یم  هک  یلاح  رد  دادـن  تداهـش  هدومن و  كاسما  نآ  زا 
(1) .دومن یم  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  يروک  زا  دعب  یلو  .دش  روک 

(2) .هتابن نب  غبصا   - 2

(3) (. 79 ه م 76 ،  ) یباحص یلجب ، همادق  وبا  ینَرُع ، نیَوُج  نب  هَّبَح   - 3

(4) .رمع نب  ناذاز   - 4

(5) .يدسا شیبح  نب  ّرِز   - 5

.دایز یبا  نب  دایز   - 6

ص:137

هبطخ 56. ص 74 ، ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 392 - 1
مقر 3341. ص 469 ، ج 3 ، هباغلا ، دسا  . 393 - 2

ح 27. ص 20 ، یلزاغملا ، نبا  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  . 394 - 3
، لوؤسلا بلاطم  ص 121 ؛  ج 1 ، هوفصلا ، هفص  ص 107 ؛  ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ح 642 ؛  ص 135 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 395 - 4
؛  ح 36514 ص 170 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 17 ؛  صاوخلا ، هرکذت  ص 348 ؛  ص 210 و ج 7 ، ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ص 54 ؛ 

 ... ح 144 و یطویس ، مالسلا ، هیلع  یلع  دنسم  مقر 524 ؛  قشمد ، خیرات 
، یطویس هرثانتملا ، راهزالا  نطق  ص 305 ؛  ج 1 ، هباصالا ، ص 441 ؛  ج 1 ، هباغلا ، دسا  ص 13 ؛  ج 7 ، بهاوملا ، حرش  . 396 - 5

ص 278.
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(1)

(2) .مقرا نب  دیز   - 7

(3) .عیُثی نب  دیز   - 8

(4) .ناّدح یبا  نب  دیعس   - 9

(5) .بهو نب  دیعس   - 10

(6) .هلثاو نب  رماع  لیفطلا  وبا   - 11

(7) .دیزی نب  ریخ  دبع  هرامع ، وبا   - 12

یلیل یبا  نب  نمحرلادبع   - 13

ص:138

لاس ثداوح  ص 384 ، ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 106 ؛  ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ح 672 ؛  ص 142 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 397 - 1
ص ج 2 ، ءایض ، ظفاح  هراتخملا ، مقر 532 ؛  قشمد ، خیرات  ص 67 ؛  یبقعلا ، رئاخذ  ص 114 ؛  ج 3 ، هرضنلا ، ضایرلا  يرجه ؛   40

ص 211. یناکوش ، هباحسلا ، ّرد  ح 458 ؛  ، 80
؛  ح 4996 ص 175 ، ج 5 ، ریبـکلا ، مجعملا  ص 106 ؛  ج 9 ، دـئاوزلا ، عمجم  ح 22633 ؛  ص 510 ، ج 6 ، دمحا ، دنسم  . 398 - 2

ص 383، ج 7 ، هیاهنلاو ، هیادـبلا  ص 67 ؛  یبقعلا ، رئاـخذ  ح 33 ؛  ص 23 ، یلزاغملا ، نبا  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقاـنم 
.ه لاس 40  ثداوح 

ص بلاطملا ، ینسا  ص 63 ؛  بلاطلا ، هیاـفک  ص 229 ؛  ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادـبلا  ح 953 ؛  ص 189 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 399 - 3
؛  ح 8472 ص 131 ، ج 5 ، یئاسن ، ننـس  ح 88 ؛  ح 87 و ص 102 ، ص 101 ، یئاسن ، مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاـصخ  49 ؛ 

ح 36487 ص 158 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  ح 7899 ؛  ص 263 ، ج 16 ، یطویس ، ثیداحالا ، عماج  ص 105 ؛  ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم 
 ... و

ح 34. ص 68 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 400 - 4
ص یئاسن ، مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  ح 22597 ؛  ص 504 ، ح 953 و ج 6 ، ص 189 ، ج 1 ، دمحا ، دنـسم  . 401 - 5
؛  ص 104 ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  مقر 3382 ؛  ص 492 ، ج 3 ، هباغلا ، دـسا  ح 8483 ؛  ص 136 ، ج 5 ، یئاسن ، ننـس  ح 98 ؛  ، 117

مجعملا ح 5058 ؛  ریبـکلا ، مجعملا  ح 185 ؛  ص 156 ، یمزراوخ ، بقاـنملا ، ص 384 ؛  ص 229 و ج 7 ، ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادـبلا 
مقر 479و480و481. یسدقم ، ءایض  هراتخملا ، مقر 517-522 ؛  قشمد ، خیرات  ح 1987 ؛  طسوالا ،

، یئاسن مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  ص 104 ؛  ج 9 ، دـئاوزلا ، عمجم  ح 18815 ؛  ص 498 ، ج 5 ، دمحا ، دنسم  . 402 - 6
هیادبلا ص 114 ؛  ج 3 ، هرـضنلا ، ضایرلا  ص 55 ؛  بلاطلا ، هیاـفک  ح 8478 ؛  ص 134 ، ج 5 ، يربکلا ، ننـسلا  ح 93 ؛  ص 113 ،
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باب 4. ص 36 ، ج 1 ، هدوملا ، عیبانی  مقر 6169 ؛  ص 252 ، ج 6 ، هباغلا ، دسا  ص 52 ؛  راربالا ، لزن  ص 231 ؛  ج 5 ، هیاهنلاو ،
مقر 520. قشمد ، خیرات  مقر 27 ؛  یلزاغملا ، نبا  بقانملا ، ح 185 ؛  ص 156 ، یمزراوخ ، بقانملا ، . 403 - 7
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(1).

(2) .ّرم يذ  ورمع   - 14

(3) .دعس نب  هریمع   - 15

(4) .هّرم نب  یلعی   - 16

(5) .یناه نب  یناه   - 17

(6) .بّرضم نب  هثراح   - 18

(7) .میرم نب  هریبه   - 19

(8) .هماما یبا  نب  هَّللادبع  هلمر  وبا   - 20

(9) .هملس نب  قیقش  لئاو  وبا   - 21

(10) .روعا ثراح   - 22

ناهاوگ زا  یخرب 

: زا دنترابع  دنا  هداد  ریدغ  ثیدح  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  یهاوگ  تداهش و  هبحر  زور  رد  هک  یناسک  زا  یخرب 

ص:139

ج 4، هباغلا ، دسا  ص 308 ؛  ج 2 ، راثآلا ، لکشم  ص 236 ؛  ج 14 ، دادغب ، خیرات  ح 964 ؛  ص 191 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 404 - 1
زنک ص 230 ؛  ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ص 47و48 ؛  بلاطملا ، ینسا  ح 36 ؛  ص 69 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  مقر 3783 ؛  ص 108 ،

مقر 567 یلعی ، وبا  دنسم  ص 46 ؛  یطویس ، مالسلا ، هیلع  یلع  دنسم  مقر 632 ؛  راّزب ، دنسم  ح 36417 ؛  ص 131 ، ج 13 ، لامعلا ،
ص ج 2 ، یسدقم ، ءایـض  هراتخملا ، مقر 510 ؛  رکاسع ، نبا  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  خـیرات  ص 155 ؛  ج 2 ، عماوجلا ، عـمج   ؛

مقر 654. ، 273
؛  ح 8484 ص 136 ، ج 5 ، یئاسن ، ننـس  ح 99 ؛  ص 117 ، یئاسن ، صئاـصخ  ح 954 ؛  ص 189 ، ج 1 ، دمحا ، دنـسم  . 405 - 2

ص 294، ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  ص 63 ؛  بلاطلا ، هیافک  ص 105 ؛  ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ح 36 ؛  ص 68 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف 
ج راّزب ، دنسم  ح 36487 ؛  ص 158 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 158 ؛  ءافلخلا ، خیرات  ص 230 ؛  ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  مقر 6481 ؛ 

خیراـت ح 2130و5301 ؛  طــسوالا ، مــجعملا  ح 5059 ؛  ریبــکلا ، مــجعملا  ص 49 ؛  بلاــطملا ، ینــسا  مـقر 766 ؛  ص 35 ، ، 3
ص 209. هباحسلا ، ّرد  ص 72 ؛  ج 2 ، عماوجلا ، عمج  مقر 515و516 ؛  رکاسع ، نبا  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما 
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نبا بقانملا ، ح 8470 ؛  ص 131 ، ج 5 ، یئاسن ، ننس  ح 85 ؛  ص 100 ، یئاسن ، صئاصخ  ص 26 ؛  ج 5 ، ءایلوالا ، هیلح  . 406 - 3
ح 36480 و ص ص 154 ، ج 13 ، لاـمعلا ، زنک  ص 384 ؛  ص 230 و ج 7 ، ج 5 ، هیاهنلا ، هیادـبلا و  ح 38 ؛  ص 26 ، یلزاغملا ،

ح 36486. ، 157
مقر 5162. ص 297 ، ج 5 ، هباغلا ، دسا  . 407 - 4

مقر 3382. ص 492 ، ج 3 ، نامه ، . 408 - 5
ج 2، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ح 8542 . ص 154 ، ج 5 ، يربکلا ، ننسلا  ح 58 ؛  ص 167 ، یئاسن ، صئاصخ  . 409 - 6

ص 274. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا  هبطخ 37 ؛  ص 228 ،
ح 8058. ریبکلا ، مجعملا  . 410 - 7

.يربط هالاوملا ، باتک  . 411 - 8
مقر 169. مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  همجرت  فارشالا ، باسنا  . 412 - 9

ص 379. ج 2 ، نازیملا ، ناسل  . 413 - 10
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يراصنا فوع  نب  بنیز  وبا   - 1

.يراصنا نصحم  نب  ورمع  نب  هرمع  وبا   - 2

.يراصنا هلاضف  وبا   - 3

.يراصنا همادق  وبا   - 4

.يراصنا یلیل  وبا   - 5

.یسود هریره  وبا   - 6

.ناهّیت نب  مثیهلا  وبا   - 7

.يراصنا هعیدو  نب  تباث   - 8

.یلولس هدانج  نب  شبُح   - 9

.يراصنا دلاخ  بویا  وبا   - 10

.يراصنا تباث  نب  همیزخ   - 11

.یعازخ ورمع  نب  دلیوخ  حیرش  وبا   - 12

.يراصنا لیحارش  نب  دیزی  ای  دیز   - 13

.یسوا يراصنا  فینح  نب  لهس   - 14

.يراصنا يردُخ  کلام  نب  دعس  دیعس  وبا   - 15

.يراصنا دعس  نب  لهس  سابعلا  وبا   - 16

.يرافغ یلیل  نب  رماع   - 17

.يراصنا ّبر  دبع  نب  نمحرلادبع   - 18

.هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مداخ  يراصنا  تباث  نب  هَّللادبع   - 19

.يراصنا بزاع  نب  دیبع   - 20
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.متاح نب  يدع  فیرط  وبا   - 21

.ینهج رماع  نب  هبقع   - 22

.یعازخ ورمع  نب  هیجان   - 23

.يراصنا نالجع  نب  نامعن   - 24

رضاح هقطنم  نآ  رد  هک  یتارفن  دادعت  هک  هدرک  لقن  حیحص  دنس  هب  یمثیه  ظفاح   - 25

ص:140
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(1) .دنا هدوب  رفن  یس  دندینش  ریدغ  ثیدح  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  جاجتحا  هدوب و 

رظن هب  یعیبط  تسا ، هتـشذگ  یم  لاس  ریدغ 25  ثیدح  رودـص  تقو  زا  هدوب و  يرجه  لاس 35  جاجتحا  نیا  خـیرات  هک  اج  نآ  زا 
هدش دیهش  اه  گنج  رد  یخرب  زین  .دنشاب و  هدرک  تلحر  ایند  راد  زا  دنا  هدوب  هدینش  ار  ثیدح  هک  هباحص  زا  يرایـسب  هک  دسر  یم 

رد مه  نآ  هفوک  رد  هک  دـندوب  یناسک  رفن  یـس  نیا  اهنت  دـنا و  هدـش  هدـنکارپ  فلتخم  ياهرهـش  اـهروشک و  رد  زین  رگید  یخرب  و 
.دنداد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  ریدغ  ثیدح  هب  یهاوگ  تداهش و  هدوب و  رضاح  تقو  نآ  رد  هبحر  هقطنم 

لمج گنج  رد  جاجتحا  د - 

.دوب هحلط  رب  لمج  گنج  زور  رد  دومن  جاجتحا  ریدغ  ثیدح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  يدراوم  زا  رگید  یکی 

لمج زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ام  تفگ : هک  دـنک  یم  لـقن  یعباـت  یفوک  یّبض  ریذـُن  زا  دوخ  دنـس  هب  يروباـشین  مکاـح  ظـفاح 
.دیـسر ترـضح  تمدـخ  هحلط  .دـیایب  وا  تاـقالم  هب  اـت  داتـسرف  هَّللادـیبع  نب  هحلط  دزن  هب  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  میدوب ،

یلعف هالوم  تنک  نم  : » دومرف یم  هک  يدینشن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ایآ  مهد ! یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دومرف : ترضح 
یمن مدای  تفگ : ینک ؟ یم  گنج  نم  اب  هچ  يارب  سپ  دومرف : ترـضح  .يرآ  تفگ : هاداع ؟» نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهّللا  هـالوم ،

(2) .دش ادج  ترضح  زا  تفگ و  ار  نیا  .دیآ 

هفوک رد  ناراوس  ثیدح  ه - 

دـندش و دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هبحر  هقطنم  رد  یعمج  تفگ : هک  هدرک  لقن  ثراح  نب  حایر  زا  دوخ  دنـس  هب  لـبنح  نب  دـمحا 
ضرع دـیتسه »؟ برع  امـش  هک  یلاح  رد  میامـش  يـالوم  نم  هنوگچ  : » دومرف ترـضح  .اـنالوم  اـی  کـیلع  مالـسلا  دـندرک : ضرع 

« هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف یم  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  میدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ام  دندرک :

ص:141

ص 104. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  . 414 - 1
ج 8، قشمد ، خیرات  ح 221 ؛  ص 182 ، یمزراوخ ، بقانملا ، ح 5594 ؛  ص 419 ، ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  . 415 - 2

 ... ح 31662 و ص 332 ، ج 11 ، لامعلا ، زنک  ص 107 ؛  ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 72 ؛  صاوخلا ، هرکذت  ص 568 ؛ 
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(1).

نیفص زور  رد  جاجتحا  و - 

رب دوخ  رکـشل  نایم  رد  نیفـص  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دـنک  یم  لقن  دوخ  باتک  رد  گرزب  یعبات  یلاله ، سیق  نب  میلس 
نخـس دـندوب  راصنا  نیرجاهم و  هلمج  نآ  زا  هدوب و  فلتخم  یحاون  زا  هک  ناـنآ  يارب  هدرک و  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  تفر و  ربنم 

 . . .«. دوش اصحا  هک  تسا  نآ  زا  شیب  نم  بقانم  انامه  مدرم ! تعامج  يا  : » دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  وا  تفگ :

(2) .تسا ریدغ  ثیدح  هب  رّکذت  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  نایب  ار  دوخ  لئاضف  لیصفت  روط  هب  ترضح  زین  ثیدح  نیا  رد 

ریدغ ثیدح  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  جاجتحا   - 2

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  زا  وا  و  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  رتخد  موثلک  ّما  زا  دوخ  دنـس  هب  یعفاش  یقـشمد  يرزج  ریخلاوبا  نیدلا  سمش 
هیلع هللا  یلص  هلوق  و  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  مخ : ریدغ  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوق  متیـسنأ  : » دومرف هک  هدرک  لقن 

هک ار  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  راتفگ  دیدرک  شومارف  ایآ   » (3) ؛»؟ یسوم نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنا  هلآو :
« .یتسه یسوم  دزن  نوراه  دننامه  نم  دزن  وت  دومرف : هک  شراتفگ  .تسوا و  يالوم  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف :

(4) .دنا هدومن  جاجتحا  هدرک و  کسمت  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  زین  ریدغ  ثیدح  هب 

ریدغ ثیدح  هب  نارگید  جاجتحا   - 3

نیا رب  دوخ  هبون  هب  نیا  دنا و  هدرک  کسمت  جاجتحا و  مخ  ریدغ  ثیدـح  هب  صاخ  يدراوم  رد  زین ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ریغ 
زا ناناملسم  مومع  دزن  ثیدح  نیا  هک  دراد  تلالد 

ص:142

ص ج 3 ، هرضنلا ، ضایرلا  مقر 1038 ؛  ص 441 ، ج 1 ، هباغلا ، دسا  ح 23051و 23052 ؛  ص 583 ، ج 6 ، دمحا ، دنسم  . 416 - 1
، قشمد خیرات  رصتخم  ح 4053 ؛  ص 173 ، ج 4 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 384و385 ؛  ص 231 و ج 7 ، ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  113 ؛ 

 ... ص 354 و ج 17 ،
ح 25. ص 757 ، ج 2 ، سیق ، نب  میلس  باتک  . 417 - 2

ص 49. بلاطملا ، ینسا  . 418 - 3
ح 26. ص 788 ، ج 2 ، میلس ، باتک  باب 90 ؛  ص 150 ، ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  . 419 - 4
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: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا  .تسا  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج 

(1) .مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  زا  دعب  ریدغ  ثیدح  هب  هیواعم  رب  رفعج  نب  هَّللادبع  جاجتحا   - 1

(2) .مخ ریدغ  ثیدح  هب  صاع  نب  ورمع  رب  دُرب  ندرک  جاجتحا   - 2

(3) .ریدغ ثیدح  هب  هیواعم  رب  صاع  نب  ورمع  ندرک  جاجتحا   - 3

(4) .ریدغ ثیدح  هب  صاع  نب  ورمع  رب  نیفص  زور  رد  رسای  نب  رامع  ندرک  جاجتحا   - 4

(5) {. 37  } لاس رد  هیواعم  سلجم  رد  ریدغ  ثیدح  هب  هتابن  نب  غبصا  ندرک  جاجتحا   - 5

: هفوک دجسم  رد  ریدغ  ثیدح  هب  هریره  وبا  اب  یناوج  هرظانم   - 6

زا یکی  و  هدرک ، لقن  قیرط  ود  هب  راّزب  یناربط و  یلعی و  یبا  زا  لقن  هب  دـئاوزلا » عمجم   » باـتک رد  زین  یمثیه  رکبوبا  ار  هرظاـنم  نیا 
(6) .تسا هدومن  قیثوت  ار  رگید  قیرط  حیحصت و  ار  قیرط  ود  نآ 

(7) .مخ ریدغ  ثیدح  هب  مقرا  نب  دیز  رب  یصخش  ندرک  جاجتحا   - 7

(8) .ریدغ ثیدح  هب  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  اب  یقارع  يدرم  هرظانم   - 8

(9) {. 56 ، 50  } لاس رد  مخ  ریدغ  ثیدح  هب  هیواعم  رب  دعس  نب  سیق  ندرک  جاجتحا   - 9

(10) {. 56 ، 50  } لاس رد  ریدغ  ثیدح  هب  هیواعم  رب  هّینوجح  هّیمراد  ندرک  جاجتحا   - 10

ص:143

ح 42. ص 834 ، ج 2 ، میلس ، باتک  . 420 - 1
ص 97. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  . 421 - 2

ح 240. ص 199 ، یمزراوخ ، بقانم  . 422 - 3
ص 338. نیّفص ، هعقو  هبطخ 35 ؛  ص 206 ، ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 423 - 4

ص 85. صاوخلا ، هرکذت  ح 240 ؛  ص 205 ، یمزراوخ ، بقانم  . 424 - 5
ص 105. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ح 6423 ؛  ص 307 ، ج 11 ، یلصوم ، یلعی  یبا  دنسم  . 425 - 6

باب 56. ص 73 ، ج 2 ، هدوملا ، عیبانی  . 426 - 7
ص 61. بلاطلا ، هیافک  . 427 - 8

ح 26. ص 777 ، ج 2 ، میلس ، باتک  . 428 - 9
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ص 599. ج 2 ، راربالا ، عیبر  . 429 - 10
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(1) .ریدغ ثیدح  هب  يوما  هفیلخ  زیزعلادبع  نب  رمع  ندرک  جاجتحا   - 11

(2) .ءاهقف رب  مخ  ریدغ  ثیدح  هب  یسابع  هفیلخ  نومأم  ندرک  جاجتحا   - 12

تاهبش یسررب 

هراشا

رد تنـس  لها  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تیالو  تماـما و  رب  هلدا  نیرت  يوق  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  اـج  نآ  زا 
: میزادرپ یم  اه  نآ  زا  کی  ره  یسررب  هب  کنیا  .دنا  هدمآرب  نآ  تلالد  ای  دنس  رد  کیکشت  لاکشا و  ددص 

!! تسا هدشن  لقن  تاقث  قیرط  زا  ثیدح   - 1

(3) «. تسین حیحص  هدیسرن و  تاقث  قیرط  زا  زگره  هالوم ) ّیلعف  هالوم  تنک  نم   ) ثیدح اما  و  : » دیوگ یم  مزح  نبا 

خساپ

.دنا هدومن  ثیدح  نیا  تّحص  هب  حیرصت  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  هک  میدرک  هراشا  ًالبق  ًالوا :

(4) .دنا هتشاد  زاب  وا  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  ماوع  هتشاد و  وا  ندوب  هارمگ  رب  قافتا  شرصع  ياهقف  مامت  هک  تسا  یسک  وا  ًایناث :

ضغب دانع و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  تبسن  یتح  بّصعتم و  تسا  یصخش  دوش  یم  هدافتسا  اه  نآ  زا  هک  دراد  ییارآ  وا  ًاثلاث :
.دراد هنیک  و 

ار یلع  لیوأت  اب  زج  هب  مجلم ، نب  نمحرلادـبع  هک  تسین  یفـالخ  تما  زا  کـی  چـیه  نیب  : » دـیوگ یم  یّلحملا »  » دوخ باـتک  رد  وا 
« تسا حیحص  شراک  هک  دوب  هدرک  باسح  نینچ  نیا  و  دناسر ، هجیتن  نیا  هب  ار  وا  شداهتجا  تشکن و 

ص:144

ص 364. ج 5 ، ءایلوالا ، هیلح  . 430 - 1
ص 61-56. ج 5 ، دیرفلا ، دقع  . 431 - 2

ص 224. ج 4 ، لَصِفلا ، . 432 - 3
مقر 5737. ص 229 ، ج 4 ، نازیملا ، ناسل  . 433 - 4
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(1).

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  باطخ  هک  دنا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  هک  یلاح  رد 
: تسا هدمآ  رگید  يریبعت  رد  و  تسا .» مدرم  نیرت  یقش  : » دومرف رگید  يریبعت  رد  و  تسا .» نیرخآ  زا  نیرت  یقـش  وت  لتاق  : » دومرف

(2) «. تسا دومث  موق  نیرت  یقش  حلاص  رتش  هدننک  یپ  هک  هنوگنامه  تسا ، تما  نیا  نیرت  یقش 

هب مهد  ربخ  ار  وت  ایآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  باـطخ  هک  هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  رگید  يربخ  رد  و 
هاـگنآ .هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  يا  ارم  هد  ربـخ  درک : ضرع  ترـضح  تماـیق ؟ زور  رد  باذـع  ثـیح  زا  مدرم  نیرتدـیدش 
ترـس نوخ  هب  ار  تنـساحم  هک  یـسک  و  تسا ، دومث  رتش  هدننک  یپ  تمایق  زور  رد  باذع  ثیح  زا  مدرم  نیرتدیدش  انامه  دومرف :

(3) .درک دهاوخ  باریس 

(4) «. تسا دوهی  دوخ  هکلب  دوهی  هیبش  وت  لتاق  : » دومرف زین  و 

(5) «. منیب یم  ادخ  قلخ  نیرترورش  زا  ار  وت  نم  : » دومرف درک و  مجلم  نبا  هب  باطخ  يزور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هللا یلـصربمایپ  رگم  تسا ؟ هدـناسر  لتق  هب  ار  دوخ  هعاطالا  بجاو  ماـما  هک  یلاـح  رد  دـیمان  دـهتجم  ار  مجلم  نبا  ناوت  یم  هنوگچ 
(6) .تسا هدرکن  وا  لتق  هب  مکح  هتسنادن و  نیملسم  تعامج  زا  جورخ  دننامه  ار  نیملسم  ماما  رب  جورخ  هلآو  هیلع 

شلمع نیا  رد  هک  دـناد  یم  دـهتجم  لیوأت و  لها  زین  ار  یملـس -  عبـس  نب  راسی  هیداغلا  وبا  رامع -  لـتاق  هک  تسا  یـسک  مزح  نبا 
(7) .تسین داهتجا  ياج  نامثع  نتشک  اریز  تسین ؛ نامثع  نتشک  دننامه  لمع  نیا  دیوگ : یم  .تسا و  رجا  کی  ياراد 

فیرعت ار  وا  سک  چیه  دیآ و  یم  باسح  هب  ایند  لیهاجم  زا  هیداغلاوبا  هک  یتروص  رد 

ص:145

ص 482. ج 10 ، یّلحملا ، . 434 - 1
 . . ح 4679 و ص 151 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 162 ؛  یئاسن ، صئاصخ  ح 17857 ؛  ص 326 ، ج 5 ، دمحا ، دنسم  . 435 - 2

.
ص 155. ج 4 ، دیرفلا ، دقع  . 436 - 3

ح 36582. ص 195 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  . 437 - 4
ص 435. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 145 ؛  ج 5 ، يربط ، خیرات  . 438 - 5

.هرامالا باتک  ملسم ، حیحص  . 439 - 6
ص 161. ج 4 ، لصفلا ، . 440 - 7
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.تسا هدرکن  قیثوت  و 

حیحص ثیداحا  قباطم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رگم  تسا ؟ هدرک  حیرص  صوصن  لباقم  رد  هک  تسا  يداهتجا  عون  هچ  نیا 
(1) «. تشک دنهاوخ  ملاظ  هورگ  ار  وت  : » دومرفن راّمع  هب  باطخ  دنسلا 

(2) «. تسا قح  اب  رامع )  ) هّیمس دنزرف  دندرک  فالتخا  مدرم  هاگ  ره  : » دومرفن وا  قح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رگم 

(3) «. تسا شتآ  رد  وا  سابل  هدنرب  رامع و  لتاق  انامه  دراد ، علو  رامع  هب  شیرق  ایادخ  راب  : » دومرفن هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رگم 

!! دنراد عازن  نآ  تحص  رد  مدرم   - 2

مدرم و  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  املع  یلو  درادن ، دوجو  حاحـص  رد  هالوم ) ّیلعف  هالوم  تنک  نم   ) ثیدح اما  و  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
نعط ثیدح  نیا  رد  نانآ  هک  هدـش  لقن  ثیدـح  هب  ملع  لها  زا  يا  هفئاط  یبرح و  میهاربا  يراخب و  زا  .دـنراد  عازن  نآ  تحـص  رد 

(4) «. ...دنا هدرک  فیعضت  ار  نآ  هدرک و  دراو 

خساپ

.تسا هدومن  نآ  تّحص  هب  حیرصت  هدرک و  لقن  دوخ  حیحص  رد  ار  ثیدح  نیا  يذمرت  ًالوا :

.درب یم  ار  وا  مان  هیمیت  نبا  ًامتح  دوب  یم  یسک  رگا  دنشاب ، هدرک  عازن  ثیدح  نیا  رد  هک  میسانش  یمن  ار  یسک  ًایناث :

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ًاصوصخ  تیب و  لها  حدم  رد  هک  يرگید  ثیداحا  ثیدـح و  نیا  فیعـضت  رد  هیمیت  نبا  راک  ًاثلاث :
هتـسناد و دنـسرخان  ار  وا  لمع  نیا  تسا  يداقتعا  لئاسم  رد  وا  عابتا  زا  هک  ینابلا  نیدلارـصان  یتح  هک  هدیـسر  ییاج  هب  هدـش  دراو 

دنک یم  حیرصت 

ص:146

مقر 5704. ص 512 ، ج 2 ، هباصالا ، . 441 - 1
ح 10071. ص 96 ، ج 10 ، ریبکلا ، مجعملا  . 442 - 2

ح 5661. ص 437 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 443 - 3
ص 319. ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  . 444 - 4
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(1) .دهد رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  قرط  هک  نآ  نودب  تسا ، هداد  جرخ  هب  هلجع  ثیداحا  فیعضت  رد  وا  هک 

ددـص رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اـب  تموصخ  تفگ : دـیاب  رتهب  هعیـش و  اـب  تموصخ  تهج  هب  هیمیت  نبا  تفگ : دـیاب  تقیقح  رد 
.تسا هدمآرب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اه  نآ  سأر  رد  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تاماقم  لئاضف و  ثیداحا  مامت  لیلد  نودب  فیعضت 

!! تسین تّیولوا  يانعم  هب  یلوم »  - » 3

هتفرن راـک  هب  برع  تغل  رد  فّرـصت  رد  يرترب  ّتیولوا و  ياـنعم  هب  یلوم  : » دـیوگ یم  نیدـلا  فرـش  رب  لاکـشا  رد  یبعز  دومحم 
(2) «. تسا

خساپ

ناگرزب اریز  تسا ؛ تایعقاو  فالخ  رب  هکلب  لیلد  نودـب  یفرح  هتفرن  راک  هب  يرترب  تیولوا و  يانعم  هب  یلوم »  » هملک هک  اـعدا  نیا 
: دنا هدرک  حیرصت  یلوم »  » هملک يارب  انعم  نیا  هب  تغل  ریسفت و  مالک و 

: نیرّسفم تاملک  فلا - 

نآ يانعم  هک  دـنک  یم  لـقن  ءاّرف  هدـیبع و  یبا  جاـجز و  یبلک و  زا   (3) ؛} ُریـصَْملا َْسِئب  ْمُکالْوَم َو  َیِه   } هیآ ریـسفت  رد  يزار  رخف 
(4) .تسا مکب » یلوا  »

.تسا امش  هب  راوازس  یلوا و  امش و  مدمه   (5)« مکب یلوا  مکتبحاص و  : » دنک یم  ریسفت  نینچ  ار  هیآ  نیا  زین  يوغب  - 

هدیسر قوف  هیآ  لیذ  رد  دوعسلاوبا ، یطویس ، یفسن ، يواضیب ، یضاق  يروباشین ، يزوج ، نبا  جرفلا  وبا  يرشخمز ، زا  زین  ریسفت  نیا 
تسا

ص:147

ح 1750. هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  . 445 - 1
.یبعز دومحم  تانّیبلا ، . 446 - 2

هیآ 15. دیدح ، هروس  . 447 - 3
ص 227. ج 29 ، يزار ، ریسفت  . 448 - 4

ص 29. ج 8 ، لیزنتلا ، ملاعم  . 449 - 5
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(1).

: نیملکتم تاملک  ب - 

هدرک حیرصت  یلوم »  » هملک يارب  انعم  نیا  هب  زین  نارگید  یچشوق و  ءالع  ینازاتفت ، دعس  دننامه  ّتنس  لها  نیملکتم  زا  یخرب  زین  و 
زا يرایـسب  زا  عیاش و  برع  مالک  رد  فّرـصت  هب  یلوا  رما و  کلام  ّیلوتم و  يانعم  هب  یلوم )  ) لامعتـسا : » دـیوگ یم  ینازاتفت  .دـنا 

(2) «. ...تسا هدش  لقن  تغل  همئا 

نیّیوغل حیرصت  ج - 

بلعث و ینزوز ، دـمحا  نب  نیـسح  یناـّمر ، یـسیع  نب  یلع  شفخا ، هدـیبع ، وبا  جاّـجز ، ءاّرف ، لـیبق : زا  یـصاخشا  تغل  ناـگرزب  زا 
.دنا هدرک  هراشا  یلوم »  » هملک يارب  یلوا »  » يانعم هب  نارگید  يرهوج و 

« یلوم  » هژاو هشیر 

برق تبـسن  زا  يا  هنوگ  هب  زیچ  ود  نایم  ینعی  دنک ، یم  تلالد  یکیدزن  برق و  رب  هدام  نیا  لصا  .تسا  تیالو  یلوم ،»  » هژاو هشیر 
.تسین هلصاف  اهنآ  نایم  يرگید  زیچ  هک  تسا  رارقرب 

هملک و  تسا ، یکیدزن  برق و  يانعم  هب  یلو  هژاو  دنک و  یم  تلالد  یکیدزن  برق و  رب  یلو )  ) ي مال ، واو ، : » دـیوگ یم  سراف  نبا 
هب یلو  اه  نآ  همه  هشیر  .دوش  یم  قالطا  راج  رـصان و  مع ، نبا  فیلح ، بحاـص ، قَتعم ، ِقتعم ، رب  .تسا و  باـب  نیمه  زا  زین  یلوم 

(3) «. تسا برق  يانعم 

نیا .دشابن  اه  نآ  نایم  اه  نآ  ریغ  هک  دنـشاب  يا  هنوگ  هب  زیچ  دـنچ  ای  ود  هک  تسا  نآ  یلاوت  ءالو و  : » تسا هتفگ  یناهفـصا  بغار 
.دوش یم  هدروآ  هراعتسا  داقتعا  ترصن و  تقادص ، نید ، تبسن ، ظاحل  هب  برق  یناکم و  برق  يارب  انعم 

ود ره  هدـش  هتفگ  .تسا و  رما  ّیلوت  يانعم  هب  تداهَـش ) نزو  رب   ) تیالَو هژاو  و  ترـصن ، يانعم  هب  تیادِـه ) نزو  رب   ) تیـالِو هژاو 
نآ تقیقح  دراد و  انعم  کی  هژاو 

ص:148

راونا ص 131 ؛  ج 27 ، يربط ، ریسفت  هیشاح  رد  نآرقلا  بئارغ  ص 168 ؛  ج 8 ، ریسملا ، داز  ص 476 ؛  ج 4 ، فاشکلا ، . 450 - 1
 ... نیلالج و ریسفت  ص 226 ؛  ج 4 ، لیزنتلا ، كرادم  لیزنتلا ؛ 

ص 290. ج 2 ، دصاقم ، حرش  . 451 - 2
ص 1104. هغللا ، سییاقم  مجعم  سراف ، نبا  . 452 - 3
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(1) «. تسا رما  ّیلوت  نامه 

هب تاسوسحم  هب  طوبرم  یناعم  نایب  يارب  زاغآ  رد  ار  تاملک  ًالومعم  هک  نیا  ظافلا و  دربراـک  رد  ناـسنا  هیلوا  تـالاح  هب  هجوت  اـب 
، تسا هتفر  راک  هب  یـسح ) برق   ) تاسوسحم رد  صاخ  یکیدزن  برق و  يارب  زاـغآ  رد  تیـالو  هژاو  تفگ : ناوت  یم  درب  یم  راـک 

تبسن زا  یعون  رب  دور  راک  هب  يونعم  روما  رد  هژاو  نیا  هاگ  ره  ساسا  نیا  رب  .تسا  هدش  هدروآ  هراعتسا  يونعم  برق  يارب  هاگ  نآ 
درادن و يرگید  هک  تسا  یقح  ياراد  دراد ، تلالد  نآ  رب  هچ  نآ  هب  تبـسن  ّیلو  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دـنک و  یم  تلالد  تبارق 

تیالو نیا  دنک ، فرـصت  وا  لاوما  رد  دناوت  یم  ّتیم  ّیلو  ًالثم  .دناوت  یمن  وا  نذا  هب  زج  يرگید  هک  دیامنب  ار  یتافّرـصت  دناوت  یم 
دراد ترصن  تیالو  هک  یسک  .دراد  ار  يو  روما  رد  فرصت  ّقح  دراد  تیالو  ریغـص  رب  هک  یـسک  .تسا و  تثارو  ّقح  زا  یـشان  وا 

شیوخ ناگدنب  رما  ّیلو  دـنوادخ  .دـنک و  فرـصت  تسا ) هدـش  راد  هدـهع  ار  شترـصن  هک  یـسک  نآ   ) روصنم روما  رد  دـناوت  یم 
...دراد یصاخ  تیالو  نانآ  رب  ینعی  تسا  نانمؤم  ّیلو  وا  دنک و  یم  ریبدت  ار  اه  نآ  يورخا  يویند و  روما  ینعی  تسا ،

ریبدـت ندوـب  کـلام  فرـصت و  یعوـن  أـشنم  هک  تسا  تبارق  زا  يا  هنوـگ  نآ ، لامعتـسا  دراوـم  همه  رد  تیـالو  ياـنعم  نیا ، رباـنب 
(2) .تسا

دوش یم  هتشارب  نایم  زا  اه  باجح  عناوم و  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  يزیچ  هب  تبسن  یکیدزن  بارتقا و  یعون  تیالو ، رگید : ترابع  هب 
(3) ...

یهلا فاطلا  تایانع و  دروم  رگید  یفرط  زا  و  هدرک ، داجیا  دوخ  يارب  هک  ییاه  تیلباق  یناسفن و  ياه  تضایر  اب  یـسک  رگا  لاـح 
همزال هک  یتیالو  دنک ، یم  ادیپ  تیالو  دنوادخ  بناج  زا  مدرم  رب  یصخش  نینچ  نیا  هدش  لئان  یهلا  مات  برق  ماقم  هب  هتفرگ و  رارق 

دیامنب یتافرـصت  دـناوت  یم  وا  درادـن و  يرگید  هک  تسا  یقح  ياراد  دراد ، تلالد  نآ  رب  هچ  نآ  هب  تبـسن  ّیلو  هک  تسا  نیا  نآ 
نذا هب  اه  نیا  همه  .دناوت و  یمن  وا  نذا  هب  زج  يرگید  هک 

ص:149

ص 533. تادرفم ، یناهفصا ، بغار  . 453 - 1
ص 12. ج 6 ، نازیملا ، . 454 - 2
ص 368. ج 5 ، نامه ، . 455 - 3
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.تسا دنوادخ  ّتیشم  هدارا و  و 

!! تّبحم رد  رتراوازس  یلوا و   - 4

نآ هداد و  تبـسن  فّرـصت »  » هب ار  نآ  هتفرگ  یلوا  يانعم  هب  ار  یلوم )  ) هک نآ  زا  دعب  هعیـش  : » دـیوگ یم  رگید  یـضارتعا  رد  یبعز 
(1) .»؟ دنا هدادن  ّتبحم  هب  ار  نآ  طابترا  ارچ  دنا ، هدرک  انعم  فرصت  هب  یلوا  يانعم  هب  ار  هملک 

خساپ

َوُه ِهَّللاـِب  اوُمِـصَتْعا  َو  : } دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  .تسا  هتفر  راـک  هب  رما » رد  فرـصتم   » ياـنعم رد  یلوـم »  » هملک نآرق  رد  ًـالوا :
(3) .تسا هدرک  انعم  فّرصتم  اقآ و  يانعم  هب  ار  یلوم »  » شریسفت رد  يزار  رخف   (2)  . ْمُکالْوَم

ایند رد  نانآ  : » دیوگ یم  هتفرگ  فرصتم  يانعم  هب  ار  یلوم »  » هملک  (4)  ، ِقَْحلا ُمُهالْوَم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َُّمث   } هیآ لیذ  رد  زین  يروباشین 
(5) «. دنا هدوب  لطاب  یلاوم  تافرصت  تحت 

.تسین فّرصتم  ّیلوتم و  نیب  یقرف  تسا و  هتفر  راک  هب  رما  ّیلوتم  يانعم  هب  یلوم )  ) هک دش  تباث  ًایناث :

.تسا روما  رد  فرصتم  نامه  نآ  يانعم  و  هدمآ ، کیلم »  » يانعم هب  یلوم »  » هملک ًاثلاث :

فرـصتم  » نآ اب  بسانم  يانعم  اهنت  و  درادن ، يراگزاس  ّتبحم  يانعم  اب  ریدـغ  ثیدـح  هک  میدـناسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  ًاعبار :
.تسا ّیلوتم »  » و روما » رد 

!! نامثع زا  دعب  مالسلا  هیلعریما  ترضح  تماما   - 5

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  تماما و  رب  زین  ار  نآ  تلالد  میناد و  یم  مامت  دنـس  ثیح  زا  ار  ثیدح  نیا  ام  دنیوگ : یم  یخرب 
هک هدشن  هراشا  ثیدح  نیا  رد  یلو  مینک ، یم  لوبق 

ص:150

.تانّیبلا . 456 - 1
هیآ 78. جح ، هروس  . 457 - 2

ص 74. ج 23 ، يزار ، ریسفت  . 458 - 3
هیآ 62. ماعنا ، هروس  . 459 - 4

ص 128. ج 7 ، يروباشین ، ریسفت  . 460 - 5
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.میناد یم  مراهچ  هفیلخ  ار  وا  هلدا  رئاس  اب  عمج  تهج  هب  اذل  و  تسا ، ماما  هلصافالب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  ترضح 

خساپ

.دینک عمج  هلدا  نیب  دیهاوخب  ات  درادن  دوجو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  لبق  يافلخ  تفالخ  رب  یلیلد  چیه  ًالوا :

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هک  دیمهف  ناوت  یم  هدمآ  يدعب »  » هب حیرـصت  نآ  رد  هک  تیالو »  » ثیدح ثیدح و  نیا  نیب  عمج  اب  ًایناث :
هیلع یلع  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنسلا  حیحـص  ثیداحا  قباطم  اریز  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لصفالب  هفیلخ 

.دراد لاصتا  رد  روهظ  ّتیدعب  نیا  .تسا  نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  تسرپرس  وا  (1) و  «، يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  وه  و  : » دومرف مالسلا 

ربمایپ لصفالب  هفیلخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  نیا  رد  هیلاقم  هیلاح و  نئارق  اب  ًاصوصخ  ریدـغ  ثیدـح  دوخ  روهظ  ًاثلاث :
.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

تفالخ اب  نیا  تسا و  هفیلخ  هس  نیا  یتح  نیملسم  همه  تسرپرس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  نآ  ریدغ  ثیدح  دافم  ًاعبار :
.دراد يراگزاس  لصفالب 

یلع ترضح  هب  مخ  ریدغ  زور  رد  باطخ  نب  رمع  ارچ  تسا ، نامثع  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تماما  دوصقم ، رگا  ًاسماخ :
؟ درک باطخ  ینمؤم  ره  دوخ و  يالوم  ار  وا  و  تفگ ، کیربت  مالسلا  هیلع 

!! يرهاظ هن  ینطاب  تماما   - 6

تفالخ و يراد و  تموکح  اب  فدارم  هک  يرهاظ  هن  تسا  ینطاب  تیالو  ریدـغ  ثیدـح  رد  تیالو »  » زا دوصقم  دـنیوگ : یم  یخرب 
هفیلخ هس  تفالخ  مالـسلا و  هیلعریما  ترـضح  تیالو  نیب  عمج  ددص  رد  هیجوت  نیا  اب  تنـس  لها  دشاب ، نیملـسم  مومع  یتسرپرس 

.دنشاب یم  لبق 

خساپ

زین ار  تّوبن  دیاب  دوش ، رهاظ  فالخ  رب  لمح  تاملک  هنوگ  نیا  هک  دشاب  انب  رگا  ًالوا :

ص:151

ص 438. ج 4 ، دمحا ، دنسم  . 461 - 1
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.تسا لطاب  ًاعطق  هک  یلاح  رد  درک ، لیوأت  ناوتب  هنوگ  نیا 

.دنا هدمآرب  ریدغ  ثیدح  نانآ و  تفالخ  ّتیناقح  نیب  عمج  ددص  رد  ات  هدش  تباث  افلخ  نیا  تفالخ  لیلد  هچ  هب  ًایناث :

دیآ یم  تسد  هب  تیالو  یلوم و  ظفل  رهاظ  زا  هک  ییانعم  اریز  تسا ، تیالو  موهفم  و  یلوم »  » هملک رهاظ  فالخ  ریـسفت ، نیا  ًاثلاث :
.تسا یتسرپرس  نامه 

تیمکاح نآ  تانوؤش  زا  هک  تسا  یهلا  هّماع  تیالو  نامه  ثیداـحا ، رگید  ریدـغ و  ثیدـح  رد  تیـالو »  » هک میدـقتعم  اـم  ًاـعبار :
.تسا ینید  ّتیعجرم  یسایس و 

!! میظعت رد  تّیولوا  لامتحا   - 7

«. دشاب میظعت  رد  ّتیولوا  یلوم )  ) هملک زا  دارم  هک  دراد  لامتحا  : » دیوگ یم  يولهد 

خساپ

هنیرق هب  جایتحا  ظفل  زا  يزاجم  رهاظ و  فالخ  هدافتسا  هک  دش ، هراشا  ًالبق  نوچ  تسا ، یلوم )  ) ظفل رهاظ  فالخ  لامتحا  نیا  ًالوا :
.دراد یقیقح  يانعم  زا  هفراص 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نوچ  دراد ، تافانم  تسا ، یتسرپرس  يانعم  اب  بسانم  هک  ثیدح  رد  دوجوم  نئارق  اب  لامتحا  نیا  ًایناث :
تنک نم  : » دومرف دـعب  تفرگ  رارقا  اه  نآ  زا  فّرـصت  هب  یلوا  تماـما و  موهفم  رد  مکـسفنا » نم  مکب  یلوا  تسلا  : » حرط اـب  زاـغآ 

.تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  صخش  تماما  هب  حیرصت  هک  هالوم » ّیلع  اذهف  هالوم 

يراگزاس باطخ  نب  رمع  نتفگ  کیربت  اب  هنوگچ  یلوم »  » يرهاظ ظفل  زا  تماما  یتسرپرس و  موهفم  زا  ریغ  يرگید  تشادرب  ًاثلاث :
؟ دراد

اریز درادـن ، تافانم  مییوگ  یم  ام  هچ  نآ  اب  مه  زاب  دـشاب ، میظعت  ّتبحم و  رد  ّتیولوا  یلوم )  ) هملک زا  دوصقم  هک  ضرف  رب  ًاعبار :
رترب لـضفا و  درف  هک  تسا  یعیبط  تسا ، همه  زا  لـضفا  وا  تسا  یعرـش  ینید و  روما  رد  میظعت  هب  يرگید  زا  رتراوازـس  هک  یـسک 

.دشاب نارگید  زا  تماما  تفالخ و  هب  رتراوازس 
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!! نارمع لآ  هروس  هیآ 68  هب  ضقن   - 8

هک یلاح  رد  مییامن  یتسرپرس  فرصت و  هب  یلوا  رب  لمح  ار  ثیدح  رد  یلوم )  ) ظفل هک  دراد  یترورض  هچ  : » دیوگ یم  زین  يولهد 
ُِّیبَّنلا َو اَذـه  ُهوُعَبَّتا َو  َنیذََّلل  َمیهاْربِِإب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  : } دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  هتفر  راک  هب  انعم  نیا  فـالخ  رب  نآرق  رد 

.دنا هدوبن  فرصت  هب  رتراوازس  یلوا و  وا  صخش  زا  میهاربا  ترضح  ناوریپ  هک  تسا  حضاورپ  اُونَمآ ،} َنیذَّلا 

خساپ

ْمُکالْوَم َیِه  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم   } هیآ دـننامه  تسا ، هتفر  راـک  هب  تیولوا  یلوا و  ياـنعم  هب  یلوم )  ) هملک نآرق  تاـیآ  زا  یخرب  رد  ًـالوا :
(1).

.دراد دوجو  ثیدح  رد  هک  تسا  ینئارق  تهج  هب  یتسرپرس  فرصت و  هب  یلوا  يانعم  رب  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم )  ) هملک لمح  ًایناث :

نآ و  تسا ، فرصت  رد  تیولوا  رب  هیآ  لمح  زا  عنام  هک  دراد  دوجو  يا  هنیرق  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  طوبرم  هیآ  رد  ًاثلاث :
.ریدغ ثیدح  دروم  فالخ  هب  .تسین  مدقم  ادخ  ربمایپ  رب  سک  چیه  هک  نیا 

!! ثیدح لیذ   - 9

هیلع هللا  یلـصربمایپ  اریز  دراد ؛ یلوم )  ) هملک زا  ّتبحم  هدارا  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  ثیدـح  لیذ  رد  يا  هنیرق  دـیوگ : یم  زین  وا 
«. هاداع نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهَّللا  : » دومرف هلآو 

خساپ

تیالو هک  سک  ره  ایادـخ ! راـب  : » دوش یم  اـنعم  نینچ  نیا  مکـسفنا » نم  مکب  یلوا  تسلا   » ثیدـح ردـص  هنیرق  هب  اـعد ، نیا  ًـالوا :
«. راد نمشد  ار  وا  دز  زابرس  وا  تیالو  زا  سک  ره  و  رادب ، تسود  ار  وا  تفریذپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

اریز درادن ، يراگزاس  نآ  رکذ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دیدش  مامتها  اب  زگره  انعم  نیا  ًایناث :
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کی نالعا  تهج  هب  مرگ  ناـبایب  نآ  رد  ار  میظع  تعاـمج  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مییوگب : اـم  هک  تسا  هیجوت  لـباق  هنوگچ 
.دشاب هدرک  عمج  تسا ، اه  نآ  تسود  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  نیا  نآ  یئزج و  بلطم 

هلمج هک  تسا  نآ  رب  دـهاش  نیا  و  تسا ، هدـمآ  هّبحا » نم  ّبحا   » هلمج اب  هارمه  هـالاو » نم  لاو   » هلمج تاـیاور  زا  یخرب  رد  ًاـثلاث :
.دیآ یم  مزال  رارکت  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسین ، ّتبحم  يانعم  هب  لوا 

هک دنداد  تداهش  هتساخرب و  هباحص  زا  رفن  هدزیس  هاگ  نآ  تسا : هدمآ  نآ  لیذ  رد  هدرک و  لقن  ار  هبحر  هّیضق  یناربط  زا  ریثک  نبا 
ضغباو هّبحا  نم  ّبحاو  هاداع ، نم  داعو  هـالاو  نم  لاو  مهّللا  هـالوم ، ّیلعف  هـالوم  تنک  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

(1) «. هلذخ نم  لذخاو  هرصن  نم  رصناو  هضغبا ، نم 

دارفا زا  یگمه  ثیدح  نیا  دنـس  لاجر  هتفگ : هک  دنک  یم  لقن  یمثیه  زا  نآ  لیذ  رد  هدرک و  لقن  ار  ثیدـح  نیا  زین  يدـنه  یقتم 
(2) .دنتسه هقث 

(3) .دنا هدرمش  دیعب  ار  ریسفت  هیجوت و  نیا  یعفاش  يربط  نیدلا  بحم  دننامه  تنس  لها  ناگرزب  زا  یخرب  ًاعبار :

یمن اذل  و  تسا ، هدرک  هبطخ ، زا  ندش  غراف  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  ییاعد  ...هالاو » نم  لاو  مهّللا   » هلمج ًاسماخ :
تـسا مکـسفنا » نم  مکب  یلوا  تسلا   » نامه هک  نآ  زا  لبق  هلمج  هکلب  دـشاب ، ّتبحم  ياـنعم  رب  یلوم »  » هملک لـمح  رب  هنیرق  دـناوت 

.تسا یتسرپرس  فرصت و  هب  یلوا  تماما و  يانعم  رب  یلوم »  » هملک لمح  يارب  يزاس  هنیمز  هنیرق و  نیرتهب 

رد مدرم  عامتجا  ماگنه  هدرک  لقن  بزاع  نب  ءارب  زا  دوخ  دنـس  هب  ریثک  نبا  .تسا  هدـمآ  يدـعب »  » هملک تاـیاور  یخرب  رد  ًاـسداس :
ای یلب  انلق : تسلأ ؟ تسلأ ؟ لاق : هَّللا ! لوسر  ای  یلب  انلق : مکسفنا !؟ نم  مکب  یلوا  تسلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مخ  ریدغ 

نم لاق : هَّللا ! لوسر 
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«. ...هاداع نم  هداعو  هالاو  نم  لاو  مهّللا  هالوم ، يدعب  ًایلع  ّناف  هالوم  تنک 

هک درادن  انعم  اریز  تشادن ، يدعب »  » هملک رکذ  يارب  یهجو  دوب ، هدرک  ّتبحم  هدارا  یلوم »  » هملک زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رگا 
.نم زا  لبق  هن  تسامش  تسود  نم  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دیوگب : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

!! بوبحم يانعم  هب  یلوم   - 10

هک سک  ره  ینعی  .تسا  بوبحم »  » ریدغ ثیدح  رد  یلوم )  ) هب دارم  دنیوگ : یم  يولهد  هَّللا  یلو  هاش  یکم و  رجح  نبا  لثم  یخرب 
.تسوا بوبحم  زین  یلع  نیا  میوا  بوبحم  نم 

خساپ

يارب ار  انعم  نیا  نییوغل  زا  کی  چـیه  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تغل  بتک  هب  هعجارم  اب  اریز  تسا ؛ لیلد  نودـب  ییاعدا  نیا  ًالوا :
.دنا هدرکن  رکذ  یلوم )  ) هملک

.درادن يراگزاس  هنیرق  نودب  ثیدح  زا  ردابتم  يانعم  اب  انعم  نیا  ًایناث :

.درادن يراگزاس  مکسفنا » نم  مکب  یلوا  تسلا   » ثیدح ردص  هنیرق  ًاصوصخ  تیاور  رد  دوجوم  نئارق  اب  انعم  نیا  ًاثلاث :

نب ورمع  ریبز و  هحلط و  هشئاع و  هیواـعم و  نوچمه  يدارفا  ارچ  سپ  تسا ، لاـمتحا  نیا  ثیدـح  نیا  زا  ربماـیپ  دوصقم  رگا  ًاـعبار :
ار ترضح  نعل  هک  دوبن  هیواعم  ایآ  دندرک ؟ تفلاخم  وا  اب  هتساوخرب و  گنج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  اه  نآ  لاثما  صاع و 

 ... و درک ؟ ینلع  اه  هنذأم  رد 

لوق زا  دوخ  رعـش  رد  تباث  نب  ناّسح  اذـل  و  دـنا ، هدـیمهف  ریدـغ  ثیدـح  زا  هباحـص  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  اـنعم  نیا  ًاـسماخ :
ماما و مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوخ  دعب  زا  مدش  یـضار  و  ًایداه ،» ًاماما و  يدعب  نم  تیـضر  و  : » دـیوگ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

.دشاب يداه 

یّنثم نسح  زا  یتیاور  هب  لالدتسا   - 11

ایآ دش : لاؤس  وا  زا  هک  هدرک  لقن  یّنثم  نسح  زا  یناهفصا  میعن  وبا  دیوگ : یم  يولهد 
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هللا یلـصادخ  لوسر  دوصقم  رگا  تفگ : باوج  رد  وا  تسا ؟ مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  رب  ّصن  هالوم ) تنک  نم   ) ثیدح
 ...«. دوب مدرم  نیرت  حیصف  زا  وا  اریز  درک ؛ یم  نایب  حیصف  روط  هب  ار  نآ  دیاب  دوب  یم  تفالخ  ثیدح  نیا  هب  هلآو  هیلع 

خساپ

مهف ات  دیآ  یمن  باسح  هب  هباحص  زا  زین  و  هدوبن ، موصعم  وا  اریز  درادن ، يرابتعا  ّتیجح و  توبث ، ضرف  رب  یّنثم  نسح  مالک  ًالّوا :
.دشاب رابتعا  ياراد  تنس  لها  دزن  وا 

.درادن يدنس  ثیدح  نیا  ًایناث :

رد تسا ؟ هدرکن  نایب  حیـصف  روط  هب  ثیدـح  نیا  رد  ار  ترـضح  تماما  تفـالخ و  هلأـسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هنوگچ  ًاـثلاث :
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  تماما و  نامه  هک  هیلاقم  هیلاح و  نئارق  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دوصقم  هک  یلاح 
ترـضح زین  .تسا و  حیرـصت  زا  غلبا  هیانک  هک  دنا  هتفگ  تغالب  ياملع  .دوش و  یم  هدافتـسا  ریدغ  ثیدح  زا  حوضو  روط  هب  تسا 
.تسا هدرک  نایب  حضاو  روط  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  تماما و  هلأسم  رگید  تایاور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر 

!! تّبحم رب  لمح  رب  يا  هنیرق   - 12

نآ دنک و  یم  لمح  ّتبحم  يانعم  رب  ار  یلوم )  ) هملک هک  دراد  دوجو  يا  هنیرق  ریدغ  ثیدح  رد  : » دـیوگ یم  يرـشبلا  میلـس  خـیش 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  اذل  دندرک ، مادقا  وا  ّدض  رب  یخرب  داتفا  قافتا  نمی  رد  هک  هدش  نایب  يا  هعقاو  زا  دعب  ثیدـح  نیا  هک  نیا 

لباقم رد  هدرک و  نایب  ار  وا  ردق  تلالج  ات  دـمآرب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  حدـم  دـیجمت و  ددـص  رد  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآو 
(1) «. دتسیاب هدرک  هلمح  ترضح  رب  هک  یناسک 

هک باحصا  زا  یتعامج  هک : دوب  نیا  دنیوگ -  یم  ناسیون  هریس  نیخّروم و  هک  روط  نآ  هبطخ -  نیا  ببـس  : » دیوگ یم  زین  يولهد 
ماگنه هک  دنتـشاذگ  رارق  ریهاشم ، زا  نارگید  دیلو و  نب  دلاخ  یملـسا و  هدـیرب  لاثما  دـندوب  نمی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب 

زا دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ...دننک  تیاکش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ّدض  رب  گنج  زا  تشگزاب 
هدهاشم
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...درک توعد  مالسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  هب  ار  مدرم  ریدغ  زور  رد  هنحص  نیا 

خساپ

راب هس  و  تشاد ، رذح  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ّدض  رب  ضارتعا  زا  ار  نیضرتعم  سلجم  نامه  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ًالوا :
...دیهاوخ یم  هچ  یلع  ناج  زا  دومرف :

.ترضح زا  يا  هدع  تیاکش  تهج  هب  هن  تسا  هدوب  دنوادخ  رما  هب  ریدغ  هعقاو  تایاور  زا  يرایسب  قباطم  ًایناث :

تهج هب  نارگید  هدـیرب و  ضارتعا  اریز  تسا ؛ مامت  تماما  یتسرپرـس و  رب  ریدـغ  ثیدـح  تلـالد  هیـضق  ود  داـحتا  ضرف  رب  ًاـثلاث :
ثیدح و نآ  رد  وا  نتشاد  تیالو  رکذ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدوب  نآ  میـسقت  زا  لبق  مئانغ ، رد  فّرـصت 

.تسادخ ّیلو  ماما و  وا  اریز  دراد  ار  یفرصت  عون  ره  ّقح  وا  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  ثیدح  نیا 

هللا یلـصربمایپ  : » دیوگ یم  نیدلا  فرـش  دّیـس  .درادن  نآ  هب  یطابترا  هنوگ  چیه  هدوب و  هدیرب  هیـضق  زا  دعب  مخ  ریدـغ  هعقاو  ًاعبار :
تیاکش یخرب  هبترم  نآ  رد   (1) .دوب يرجه  متـشه  لاس  رد  لّوا  هبترم  داتـسرف : نمی  يوس  هب  رابود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع 

رب هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ماگنه  نآ  رد  .دندومن  نمی  زا  ناشتـشگزاب  زا  دعب  ادخ  لوسر  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(2) .دوب ترجه  مهد  لاس  رد  مّود  راب  .دننکن  ضارتعا  ترـضح  رب  راب  رگید  ات  دندرک  دـهع  دوخ  اب  زین  نانآ  و  درک ، بضغ  اه  نآ 
وا رـس  رب  يا  همامع  شکرابم  تسد  هب  داد و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسد  هب  ار  مچرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لاـس ، نآ  رد 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ار  ترـضح  تیاکـش  یـسک  رفـس  نیا  رد  ...نکن  هجوت  یـسک  هب  نک و  تکرح  دومرف : وا  هب  .تسب و 
 . . دشاب وا  لاثما  هدیرب و  تیاکش  ضارتعا و  زا  بَّبـسم  ریدغ  ثیدح  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دومنن ، هلمح  وا  رب  درکن و  هلآو 

(3) .«.

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  درادن  یهجو  یلو  تسا ، هتفگ  ار  یبلطم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ّدض  رب  یـسک  هک  ضرف  رب  ًاسماخ :
.دهد اهب  نآ  هب  رادقم  نیا  دنک و  عمج  کچوک  یئزج و  يرما  کی  تهج  هب  نازوس  ییارحص  رد  ار  میظع  ّتیعمج  نیا 
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وا رب  ناگدننک  ضارتعا  رب  ّدر  مالـسلا و  هیلعریما  ترـضح  تلیـضف  نایب  درجم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دوصقم  رگا  ًاسداس :
دّیس نم و  نادنزرف  ردپ  داماد و  مع و  رسپ  صخش  نیا  دومرف : یم  هک  نآ  لثم  درک ، یم  نایب  ار  بلطم  نیا  حیرص  روط  هب  دیاب  دوب 

.دراد ترضح  تمظع  ردق و  تلالج  تلالد  هک  یتاملک  دینکن و ،...  تیذا  ار  وا  تسا ، نم  تیب  لها 

لاح دوش ، یمن  نهذ  هب  ردابتم  يرگید  يانعم  تماما  یتسرپرـس و  فّرـصت و  هب  یلوا  يانعم  زا  ریغ  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  ًاـعباس :
، میرادن يراک  نآ  بابـسا  هب  مییامن و  یم  نآ  یقیقح  يانعم  رب  لمح  ار  ظافلا  ام  دشاب ، دهاوخ  یم  هچ  ره  ثیدـح  نیا  رکذ  ببس 

.دیامن یم  دییأت  ار  انعم  نیا  زین  یلقن  یلقع و  نئارق  هک  نآ  ًاصوصخ 

!! فّرصتم ود  عامتجا  لاکشا   - 13

رد هک  دیآ  یم  مزال  مینک  لوبق  ار  یتسرپرـس  فرـصت و  هب  یلوا  تیالو و  رب  ریدغ  ثیدـح  تلالد  رگا  : » دـیوگ یم  یبعز  دومحم 
(1) «. تسا يرایسب  تاروذحم  ياراد  نیا  و  دشاب ، هتشاد  دوجو  ناناملسم  رب  تسرپرس  قلطم و  فرصتم  ود  رصع  نامز و  کی 

خساپ

رد یلو  دوش ، یم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  فّرـصت  هب  یلوا  یتسرپرـس و  تیالو و  هدافتـسا  ریدغ  ثیدح  زا  ًالوا :
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافرصت  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تافرـصت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تایح  نامز 

.تسا روما  رد  فرصتم  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  بایغ  رد  ینعی  تسا ،

مزلتسم تیالو  توبث  و  تسا ، فرصت  ود  عامتجا  رد  دشاب  يروذحم  رگا  و  تسین ، تیالو  ود  عامتجا  رد  يروذحم  لاکشا و  ًایناث :
.تسین فّرصت  ّتیلعف 

هللا یلـصربمایپ  هک  یلاح  رد  دشاب  فلاخم  رگیدکی  اب  تافرـصت  زا  کی  ره  هک  تسا  یتروص  رد  فّرـصت  ود  عامتجا  روذحم  ًاثلاث :
.دنتشادن فّرصت  رد  یفالتخا  هنوگ  چیه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلآو و  هیلع 

.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  نآ  ّتیلعف  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هدمع  ًاعبار :
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غیلبت هیآ 

هراشا

هب فورعم  هیآ  درک  داهـشتسا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هصاـخ  تماـما  باـب  رد  ناوـت  یم  هک  یتاـیآ  زا 
ُهَّللا ُهََتلاـسِر َو  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  : } دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  .تسا  غیلبت » »
رگا نک و  غالبا  هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  زا  هچ  نآ  لوسر ! يا   » (1) ؛  َنیِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی 
یمن تیادـه  ار  نارفاک  هورگ  دـنوادخ  .درک  دـهاوخ  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  ادـخ  يا و  هدـناسرن  ار  تراگدرورپ  تلاسر  ینکن  نینچ 

« .دنک

قفّتم لوق  نیا  رد  دنناد و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  تماما و  تیالو و  غالبا  هرابرد  ار  هیآ  نیا  هعیـش ، ناملکتم  نارـسفم و 
.میهد یم  رارق  لیلحت  ثحب و  دروم  ار  هیآ  بلطم  یسررب  يارب  کنیا.دنا 

هیآ هرابرد  یلیلحت 

حیضوت

: دوش هراشا  غیلبت »  » هیآ هرابرد  دنچ  یتاکن  هک  تسا  بسانم  ثحب  رد  دورو  زا  لبق 

یضام رد  لعف  روهظ   - 1

ص:159
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: لیلد ود  هب  هدنیآ  عراضم و  هن  تسا  یقیقح  هتشذگ  یضام و  رد  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام   } هلمج روهظ 

نامه رب  لمح  دشابن  عراضم  رب  لمح  يارب  نآ  رد  يا  هنیرق  هک  یتروص  رد  هتشذگ و  يانعم  يارب  هدش  عضو  یضام  هغیـص  فلا - 
.دوش یم  تسا  یضام  هک  یقیقح  هل  عوضوم  يانعم 

عراضم و رب  لمح  ار  لعف  رگا  و  تسا ، هدـش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  توبن  ياه  هام  نیرخآ  رد  ثحب  دروم  هیآ  ب - 
، ینکن غالبا  تتّوبن  زا  هدـنامیقاب  ياه  هام  رد  مینک  یم  لزان  وت  رب  ًادـعب  هک  ار  هچ  نآ  رگا  و  : » دوش یم  نیا  هیآ  يانعم  مینک  هدـنیآ 

هدیـسرن زین  یّنـس  یعیـش و  ملاع  چیه  زا  هدـشن و  هراشا  نآ  هب  یتیاور  چـیه  رد  هک  ییانعم  يا .» هدـناسرن  نایاپ  هب  ار  تتلاسر  زگره 
.تسا

هدوب راوشد  نیگنـس و  شغالبا  وا  رب  هک  هدرک  لزان  ار  یبلاطم  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلالد  هیآ  تروص  نیا  رد 
یگنوگچ يراوشد  رکف  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  .تسا  نآ  غیلبت  هب  رومأـم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زین  یفرط  زا  .تسا و 

غالبا لباقم  رد  مدرم  هک  دهدن  هار  دوخ  هب  یتحاران  رکف و  چیه  هک  دنک  دزشوگ  وا  هب  ات  دوش  یم  لزان  قوف  هیآ  هک  تسا  نآ  غیلبت 
 . . . تشاد دنهاوخ  یفقوم  هچ  نآ 

طرش تیمها  نایب   - 2

نیا هب  تسا  مکح  ّتیمها  نایب  نآ  تقیقح  تسا و  هدـمآ  دـیدهت  ماقم  رد  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو   } هیآ رد  هیطرـش  هلمج 
نیا هجیتن  .تسا  هدشن  تاعارم  نید  يازجا  زا  یئزج  چیه  ّقح  ایوگ  دوشن  تاعارم  نآ  قح  دـسرن و  مدرم  هب  مکح  نیا  رگا  هک  انعم 

دنناـمه ار  هیطرـش  هلمج  عوـن  نیا  ناوـت  یمن  اذـل  و  تسا ، رتـمهم  ءازج  ّبترت  رد  طرـش  ّتیمها  ناـیب  ددـص  رد  هیطرـش  هلمج  هـک :
ناسنا هک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  يدراوم  رد  هیطرش  تالمج  بلاغ  اریز  تسا ، جیار  تاملاکم  رد  هک  تسناد  رگید  هیطرش  تالمج 

یلو درادن ، یهاگآ  طرش  ققحت  زا  نوچ  تسا  لفاغ  ءازج  ققحت  هب 
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(1) .دوش یمن  يراج  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ّقح  رد  لامتحا  نیا 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  فوخ  عون   - 3

، تسا هدرک  یمن  غیرد  يراکادف  چیه  زا  مالسا  فادها  دربشیپ  هار  رد  هدوب و  عاجـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  اج  نآ  زا 
فوخ هکلب  هدوبن ، شدوـخ  هب  طوـبرم  هتـشاد  نآ  غـالبا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  هیآ  زا  هک  یفوـخ  اذـل 

.تسا هدوب  شتلاسر  مالسا و  رب  ترضح 

« سانلا  » زا دوصقم   - 4

َهَّللا ال َّنِإ  : } دیامرف یم  هک  هیآ  لیذ  هنیرق  هب  دننادرگرب  رافک  هب  ار  هیآ  رد  سانلا »  » هک دـنددص  رد  يزار  رخف  لاثما  يدارفا  هچ  رگ 
يارب یهجو  تسا و  نمؤم  رفاک و  زا  ّمعا  ساـن »  » اریز تسا ، ساـنلا »  » هملک رهاـظ  فـالخ  اـنعم  نیا  یلو  َنیِرفاـْکلا ،  َمْوَْقلا  يِدـْهَی 
لوسر ترـضح  نامز  ناقفانم  لماش  هک  درک  انعم  رفک  زا  يا  هبترم  هب  ار  هیآ  رد  نیرفاـک »  » دـیاب اذـل  .تسین و  راـفک  رد  نآ  رـصح 

.دوشب زین  هتشاد  فوخ  اه  نآ  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

تمصع يانعم   - 5

یلصادخ لوسر  فوخ  اب  هک  تسا  یتمـصع  عون  هدش ، هداد  هدعو  شربمایپ  هب  هک  یهلا  تمـصع  زا  دوصقم  هتـشذگ  تانایب  قباطم 
اب هک  تسا  يروما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  ماهتا  تّوبن و  رد  نعط  زا  تمـصع  نامه  هک  تسا ، هتـشاد  بسانت  هلآو  هیلع  هللا 

.درادن يراگزاس  وا  توبن  ماقم 

تایاور یسررب 

هراشا

: مینک یم  هراشا  هدش  دراو  نیقیرف  قرط  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نأش  رد  غیلبت  هیآ  لوزن  هرابرد  هک  ار  یتایاور  زا  یخرب  کنیا 

ص:161
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یناهفصا میعن  وبا  تیاور   - 1

فاّجح و یبا  زا  سباع ، نب  یلع  زا  نومیم ، نب  دـمحم  نب  میهاربا  زا  هبیـش ، یبا  نب  ناـمثع  نب  دـمحم  زا  دـالخ ، رکبوبا  زا  میعن  وبا 
نأش رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  ...ْغَِّلب } ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اـی   } هیآ نیا  هک  هدرک  لـقن  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  هیطع ، زا  شمعا ،

(1) .تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

دنس یسررب 

یبا نبا  میعن  وبا  هتـسناد و  حیحـص  ار  وا  زا  ندینـش  يدادغب ، بیطخ  هک  تسا  يدادغب  فسوی  نب  دـمحا  نامه  دالخ : نب  رکبوبا  - 
(3) .تسا هدناوخ  قودص  خیش  ار  وا  زین  یبهذ  (2) و  .درک یفّرعم  هقث  ار  وا  سارف 

تسا و هدرک  یفرعم  هقث  ار  وا  هرزج  حلاص  هدرمشرب و  ملع  فورظ  زا  ار  وا  یبهذ  هک  تسا  یسک  هبیش : یبا  نب  نامثع  نب  دمحم  - 
(4) .منک رکذ  ار  نآ  هک  مدینشن  يرکنم  ثیدح  وا  زا  نم  دیوگ : یم  يدع  نبا 

و تسا ، هدرکن  رکذ  ءافعض  بتک  رد  ار  وا  یسک  (5) و  .تسا هدروآ  تاقث  هلمج  رد  ار  وا  ناّیح  نبا  نومیم : نب  دمحم  نب  میهاربا  - 
.دنک یم  لقن  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ًاصوصخ  تیب  لها  لئاضف  وا  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دوش  یم  هتفرگ  وا  زا  یبیع  رگا 

لئاضف لقن  تهج  هب  شدرگاـش  دـننامه  دوش  یم  دراو  وا  رب  یبیع  رگا  (6) و  .تسا يذمرت  حیحـص  لاجر  زا  وا  سباع : نب  یلع  - 
(7) .دوش یم  هتشون  شثیدح  يدع  نبا  ّصن  قباطم  یلو  .تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

یئاسن و دواد و  یبا  لاجر  زا  دراد  مان  فوع  یبا  نب  دواد  هک  وا  فاّجحلا : وبا  - 

ص:162

.یناهفصا میعن  یبا  زا  ّیلع » یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » باتک زا  لقن  هب  قیرطب ، نبا  صئاصخلا ، . 473 - 1
ص 220و221. ج 5 ، دادغب ، خیرات  . 474 - 2
ص 69. ج 16 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 475 - 3

ص 43. ج 3 ، دادغب ، خیرات  . 476 - 4
ص 74. ج 8 ، تاقثلا ، . 477 - 5

ص 39. ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 478 - 6
مقر 1347. ص 190 ، ج 5 ، ءافعضلا ، یف  لماکلا  . 479 - 7
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یم ثیدحلا  حـلاص  ار  وا  زین  متاح  وبا  و  تسا ، هدرک  قیثوت  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  لبنح و  نب  دـمحا  هک  هدـمآ ، باسح  هب  هجام  نبا 
(2) .تسا هدرک  فیعضت  ار  وا  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد  وا  ثیداحا  بلاغ  هک  نیا  تهج  هب  يدع  نبا  هچ  رگ   (1) .دناد

(3) .دیآ یم  رامش  هب  هّتس  حاحص  لاجر  زا  وا  شمعا : - 

.تسا ربتعم  تنس  لها  يأر  قباطم  ثیدح  نیا  هک : نیا  هجیتن  رد 

رکاسع نبا  تیاور   - 2

نب یلع  زا  هداّجـس ، داّمح  نب  نسح  زا  یناولح ، يدـّلخم  دـمحم  وبا  زا  يرهزا ، دـماح  وبا  زا  رهاط ، نب  هیجو  رکبوبا  زا  رکاـسع  نبا 
ْنِم َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی   } هیآ نیا  هک  هدرک  لـقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  هیطع  زا  فاـحجلا ، یبا  شمعا و  زا  سباـع ،

(4) .تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  َکِّبَر 

دنس یسررب 

(6) .تسا هدرک  یفرعم  لداع  ملاع و  خیش  ار  وا  یبهذ  ،(5) و  قودص حلاص و  خیش  ار  وا  يزوج  نبا  رهاط : نب  هیجو  - 

(7) .تسا قودص  لداع و  یبهذ  حیرصت  هب  تسا ، يروباشین  نسح  نب  دمحا  نامه  هک  يرهزا : دماح  وبا  - 

ار وا  زین  یبهذ  (8) و  .تسا هدرک  یفرعم  تیاور  رد  نقتم  زین  هتسناد و  حیحص  ار  وا  زا  ثیدح  ندینـش  مکاح  يدّلخم : دمحم  وبا  - 
.تسا هتسناد  لداع  قودص و  خیش 

ص:163

ص 18. ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  . 480 - 1
مقر 625. ص 82و83 ، ج 3 ، ءافعضلا ، یف  لماکلا  . 481 - 2

ص 331. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 482 - 3
ص 86. ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  همجرت  . 483 - 4

ص 54. ج 18 ، مظتنملا ، . 484 - 5
ص 109. ج 20 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 485 - 6

ص 254. ج 18 ، نامه ، . 486 - 7

ص 540. ج 16 ، نامه ، . 487 - 8
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(1)

(3) و هتـسناد تابثأ  تاقث  زا  ار  وا  يروباشین  مکاح  (2) و  .دناد یم  هقث  ار  وا  يدادـغب  بیطخ  یناولح : میهاربا  نب  دـمحم  رکبوبا  - 
(5) .دناد یم  هقث  ار  وا  زین  يزوج  نبا  (4) و  .تسا هدرک  یفرعم  تبث  ظفاح  ار  وا  یبهذ 

هب ریخ  زج  هب  وا  زا  : » هتفگ وا  قح  رد  لبنح  نب  دمحا  هک  تسا  هجام  نبا  یئاسن و  دواد و  یبا  لاجر  زا  وا  هداّجس : داّمح  نب  نسح  - 
هدرک یفرعم  قودـــص  ار  وا  زین  رجح  نــبا  ،(7) و  هتـسناد دوخ  رـصع  تاـقث  اـملع و  ءّـالجا  زا  ار  وا  یبـهذ   (6) «. تسا هدیـسرن  نم 

(8) .تسا

.دش یسررب  ًالبق  ثیدح  دنس  لاجر  هیقب 

يدحاو تیاور   - 3

زا یناولح ،)  ) یتولخ میهاربا  دّمحم  زا  نودمح ، نب  دّمحم  زا  يدلخم  دمحا  نب  نسح  زا  راّفـص ، یلع  نب  دمحم  دیعـسوبا  يدـحاو 
اَهُّیَأ ای   } هیآ نیا  هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  هّیطع ، زا  فاّحج ، یبا  شمعا و  زا  سباع ، نب  یلع  زا  هداّجـس ، داّمح  نب  نسح 

.دش لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّقح  رد  مخ  ریدغ  زور  رد  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا 

دنس یسررب 

دنـس رد  هّیطع  دوجو  هتـشاد  ثیدح  نیا  دنـس  هب  هک  یلاکـشا  اهنت  تاعجارملا » یلع  ّدرلا  یف  تانّیبلا   » دوخ باتک  رد  یبعز  دومحم 
.تسا نآ 

هتسناد و ثیدحلا  فیعض  ار  وا  دمحا  ماما  هک  تسا  یسک  هیطع  : » دیوگ یم  وا 

ص:164

ص 539. نامه ، . 488 - 1
ص 398. ج 1 ، دادغب ، خیرات  . 489 - 2

ص 61. ج 15 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 490 - 3
ص 60. نامه ، . 491 - 4

ص 279. ج 12 ، مظتنملا ، . 492 - 5
ص 393. ج 11 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 493 - 6

.نامه . 494 - 7
ص 165. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 495 - 8
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«. تسا هدروآ  باسح  هب  هفوک  نایعیش  زا  ار  وا  يدع  نبا  هدرک و  فیعضت  ار  وا  زین  متاحوبا 

: اریز تسا  باوصان  عطق  روط  هب  فیعضت  نیا  یلو 

.دنا هدش  عقاو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  حدم  دروم  هک  تسا  نیعبات  زا  یفوع  هیطع  ًالوا :

هک دـیآ ، یم  باسح  هب  دـمحا  هجام و  نبا  يذـمرت و  دواد و  یبا  حیحـص  و  درفملا » بدـألا   » باـتک رد  يراـخب  لاـجر  زا  وا  ًاـیناث :
.دنا هدرک  حدم  ار  اه  نآ  ًادیدش  تنس  لها  ياملع 

.دنتسه و مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  فارحنا  ندوب و  یبصان  هب  فورعم  هک  دنا  هدرک  فیعـضت  ار  وا  یناجزوج  لاثما  يرآ ،
دش رومأم  جاجح  رما  هب  هک  یماگنه  .داد و  یم  حیجرت  همه  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  نآ  تهج  هب  زین  وا  فیعضت  ببس 

.دندیشارت زین  ار  شنساحم  دروخ و  قالش  هبرض  هجیتن 400  رد  درک و  عانتما  دیوگ : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  ّبس 

يربح تیاور   - 4

هیآ هک  هدرک  لقن  ...ْغَِّلب } ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   } هیآ ریسفت  رد  سابع  نبا  زا  حلاص ، یبا  زا  یبلک ، زا  نابح ، زا  نیسح ، نب  نسح  زا  يربح 
تسد سپ  .دنک  غالبا  تسا  وا  هرابرد  هچ  نآ  ات  دش  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  .تسا  هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد 
يالوم نم  سک  ره   » (1) ؛» هاداع نم  داعو  هالاو ، نم  لاو  مهَّللا  هدالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

وا اـب  هک  ار  سک  ره  رادـب  نمـشد  هتفریذـپ و  ار  وا  تیـالو  هک  ار  سک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ ! راـب  .تسوا  يـالوم  یلع  نیا  میوا 
« .تسا هدرک  ینمشد 

.تسا ربتعم  تنس  لها  دزن  تیاور  نیا  دنس 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  هیآ  لوزن  نأش 

، دوراـجلا یبا  هیواـعم و  نب  دـیرب  ملـسم ، نب  دـمحم  نیعا ، نب  ریکب  راـسی ، نب  لیـُضف  هرارز ، زا  حیحـص  دنـس  اـب  هللا  هـمحر  ینیلک 
نینچ وا  رب  داد و  نامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ار  شربمایپ  دـنوادخ ، : » دـننک یم  لقن  نینچ  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  یگلمج 

ُهَّللا َو ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : } درک لزان 

ص:165

ص 262. يربح ، ریسفت  . 496 - 1
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نانآ درک ، بجاو  ار  رمالا  یلوا  تیالو  دـنوادخ   (1)  . َنوُعِکار ْمُه  َهاـکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُـسَر َو 
هنوگنامه دنک  ریـسفت  نانآ  يارب  ار  تیالو  داد  نامرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هب  دنوادخ  سپ  تسیچ ، تیالو  نیا  دنتـسناد  یمن 

مدرم دنکن  دوب ، نارگنو  هدش  گنتلد  ترضح  دیـسر ، نامرف  نیا  نوچ  .دنک  یم  ریـسفت  ار  ّجح  هزور و  تاکز و  زامن و  ماکحا  هک 
ُلوُسَّرلا اَهُّیَأ  ای  : } داتسرف یحو  نینچ  دنوادخ  سپ  .درک  عوجر  شراگدرورپ  هب  ترضح  .دننک  بیذکت  ار  وا  هتـشگرب و  ناشنید  زا 

ار تیالو  رما  ادخ  نامرف  هب  ترضح  سپ  ِساَّنلا .  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب 
نابیاغ هب  نارـضاح  اـت  داد  ناـمرف  مدرم  هب  ...تخادرپ و  مخ  ریدـغ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  یفرعم  هب  تخاـس و  راکـشآ 

(2) «. ...دنهد عالطا 

هباحص زا  ثیدح  نایوار 

هیلع یلع  ماما  نأش  رد  غیلبت »  » هیآ لوزن  رد  حیرص  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  يددعتم  تایاور  هباحـص  زا  لقن  هب  تنـس  لها  نادنمـشناد 
: لیبق زا  تسا ، مالسلا 

(3) .مقرا نب  دیز   - 1

(4) .يردخ دیعس  وبا   - 2

(5) .رکاسع نب  هَّللادبع   - 3

(6) .دوعسم نب  هَّللادبع   - 4

ص:166

هیآ 55. هدئام ، هروس  . 497 - 1
ح 5. ص 290 ، ج 1 ، یفاک ، . 498 - 2

ص 424. ج 1 ، ریدغلا ، . 499 - 3
خیرات نم  مالسلا  هیلع  یلع  مامالا  همجرت  ص 117 ؛  ج 3 ، روثنملا ، رد  ح 9:66 ؛  ص 173 ، ج 4 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  . 500 - 4

ح 588. ص 85 ، ج 2 ، قشمد ،
؛  ص 92 ج 4 ، نایبلاو ، فشکلا  ح 349 ؛  ص 240 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  ح 133 ؛  ص 162 ، یلامالا ، . 501 - 5

ح 240. ص 239 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش 
حور ص 60 ؛  ج 2 ، ریدقلا ، حتف  ص 117 ؛  ج 3 ، روثنملا ، ّرد  ح 346 ؛  ص 239 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  . 502 - 6

ص 282. ج 4 ، یناعملا ،
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(1) .يراصنا هَّللادبع  نب  رباج   - 5

(2) .هریرهوبا  - 6

(3) .یملسا یفوا  یبا  نب  هَّللادبع   - 7
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نیعبات زا  ثیدح  نایوار 

: زا دنترابع  دنناد  یم  ریدغ  زور  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  ار  هیآ  لوزن  هک  نانآ  زین  نیعبات  زا  و 
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ح 347. ص 240 ، نامه ، . 511 - 9
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غیلبت هیآ  رد  هعیش  هاگدید 

نینمؤملاریما تیالو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام   } قادصم هدوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  هب  طوبرم  غیلبت  هیآ  تسا  دقتعم  هعیش 
: اریز تسا ، مالسلا  هیلع 

غالبا ربمایپ  تلاسر  ایوگ  دوشن  غالبا  عوضوم  نیا  رگا  هک  يّدـح  هب  تسا  هدرک  يرایـسب  مامتها  دروم  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  ًالوا :
فئاظو راد  هدهع  هک  تسین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینیشناج  تماعز و  تماما و  هلأسم  زج  يرما  نیا  .تسا و  هدشن 
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.تسا یحو  زج  هب  یبن  تانوؤش  و 

یم ار  نآ  فوخ  اریز  تسا ، هدوب  راوشد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  رما  نیا  غالبا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  هیآ  زا  ًایناث :
اب بلطم -  نیا  و  دـنهد ، داـب  رب  ار  وا  هلاـس  تامحز 23  ّتتـشت  فالتخا و  داـجیا  اـب  هدرک و  یچیپرـس  وا  ناـمرف  زا  یخرب  هک  هداد 

.تسا هدوبن  يرگید  زیچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  غالبا  زج  خیرات -  هب  هعجارم 

هیحاـن زا  (1) و  هتـشاد توبن  رب  قاـثیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـید  میهاوخ  نآرق  تاـیآ  رد  یلاـمجا  یـسررب  کـی  رد 
ربارب رد  هدرکن و  یهاتوک  چیه  اه  مایپ  ندـناسر  ادـخ و  نید  غیلبت  رد  ور  نیا  زا   (2) .تسا هدوب  ربص  تماقتـسا و  هب  رومأم  دنوادخ 

اه مایپ  غالبا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ   (3) .تسا هدرواین  دورف  میلـست  رـس  زگره  اه  ییوج  هناهب  لوقعم و  ریغ  تساوخرد 
(5)، نانمؤم زا  يایحتسا   (4)، دیز رسمه  بنیز  ناتساد  دننام  دوب  یم  نیگنس  نارگید  يارب  نآ  لّمحت  یعون  هب  هک  يدراوم  رد  یتح 

.تسا هدرکن  راذگورف  رگید  رما  ای  دوخ و  زا  سرت  لیلد  هب  ار  يزیچ  ثحب و ...  دروم  هیآ  نیمه  غالبا 

میخو ياهدمایپ  نآ  و  درک ، وجتسج  لتق ) زا  سرت  هن   ) رگید ياج  رد  دیاب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ینارگن  لد  لیلد  نیا ، رب  انب 
لمع طبح  هب  رجنم  هک  هدوب  مایپ  نیا  ربارب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نارای  زا  یخرب  یفنم  لمعلا  سکع  ناقفانم و  بیذـکت 

یم ماکان  تلاسر  لصا  یّتح  تلاسر و  همادا  نانآ ، رفک  بیذکت و  اب  رگید  يوس  زا  .دـش و  یم  ناقفانم  رفک  قافن و  تّدـش  نانآ و 
.دش یم  نید  مده  بجوم  دنام و 

.دنناد یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  هرابرد  ار  لامکا »  » هیآ لوزن  نأش  یّنس  هعیش و  قرط  زا  زین  دنسلا  حیحص  تایاور  ًاثلاث 

رومأم هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  رما  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام   } زا دوصقم  هک  نیا  هجیتن 
.تسا هدوب  نآ  غالبا  هب 

ص:170

هیآ 7. بازحا ، هروس  . 536 - 1
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هیآ 53. نامه ، . 540 - 5
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تاهبش یسررب 

حیضوت

تیالو تادـّیؤم  زا  هتـشادن و  ریدـغ  هلأسم  هب  یطبر  ات  دـنا  هدـمآرب  هیآ  يارب  يرگید  هیجوت  ددـص  رد  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  تاهیجوت  نیا  کنیا  .دیاین  باسح  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

هنیدم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسارح  دروم  رد  هیآ  لوزن   - 1

زا سپ  یلو  دش  یم  تسارح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هیآ  نیا  لوزن  زا  شیپ  دنیوگ : یم  تایاور  زا  یخرب  ساسا  رب  تنـس  لها 
دهاوخ ظفح  ار  نم  دنوادخ  دـیورب ، : » دـندومرف و  دنتـساوخ ، ار  نانابهگن  رذـع  ناشیا ، ناج  ظفح  رب  دـنوادخ  نیمـضت  نآ و  لوزن 

«. درک

خساپ

دانتـسا اهنت  اهنآ  رد  هکلب  درادـن ، یتافانم  نآ  اب  تسین و  هیآ  لوزن  دروم  ناـیب  ددـصرد  رودـص ، زارحا  ضرف  رب  تاـیاور  نیا  ًـالوا :
زا صیخرت  نیا  هدش  حیرصت  تایاور  زا  یخرب  نتم  رد  نوچ  دهد و  یم  ناشن  هیآ  نیا  زا  یشخب  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  تافو  ات  مخ  ریدغ  هلصاف  رد  دراد  لامتحا  تسا ، هدوب  هنیدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیحان 
.دشاب

تثعب رخاوا  رد  یندم و  روکذم  هیآ  نوچ  هک  دنا  قفتم  لوق  نیا  رب  هتـسناد و  بیرغ  ار  تایاور  نیا  تنـس  لها  نارـسفم  ًاساسا  ًایناث :
.درادن يدنویپ  هکم  رد  بلاط  وبا  تسارح  اب  تسا ، هدش  لزان 

دناوت یمن   (1)، دـشاب هدـش  لزاـن  تثعب  رخاوا  رد  هنیدـم  رد  يرگید  تثعب و  لـئاوا  رد  یکی  راـب  ود  قوـف  هیآ  هکنیا  هب  لوـق  ًاـثلاث :
هیلع هللا  یلصربمایپ  ظفح  رب  دنوادخ  نیمـضت  نآ  رد  دشاب و  هدش  لزان  تثعب  لئاوا  رد  هیآ  هک  ضرف  رب  اریز  دنک ؛ لح  ار  یلکـشم 

.دوب دهاوخن  شنارای  طسوت  هنیدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ینابهگن  هب  يزاین  یلو  دشاب  هلآو 

هکم رد  تسارح  دروم  رد  هیآ  لوزن   - 2

ص:171

ص 79. ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  . 541 - 1
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: دومرف ترضح  دمآ ؟ نارگ  امـش  رب  هیآ  مادک  دش : لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  یطویس 
ام ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   } تفگ دش و  لزان  نم  رب  لیئاربج  .دندوب  اجنآ  رد  مدرم  ریاس  برع و  ناکرشم  مدوب و  انم  رد  مسوم  مایا  رد  »

تـشهب وا  يارب  مناسرب و  ار  مراگدرورپ  مایپ  ات  دـنک  یم  يرای  ارم  یـسک  هچ  مدرم ! يا  مداد : ادـن  متـساخرب و  نم   { ...َکـَْیلِإ َلِْزنُأ 
درم و زا  سک  چیه  سپ  .دیور  تشهب  هب  دیبای و  تاجن  هدش ، راگتسر  ات  میادخ  لوسر  نم  هَّللا و  ّالا  هلا  ال  دییوگب : مدرم ! يا  .دشاب 

وگغورد دـنتفگ : دـنتخادنا و  ناـهد  بآ  متروص  رد  دـنداد و  رارق  فدـه  گنـس  كاـخ و  اـب  ارم  هک  نآ  زج  دوـبن  كدوـک  نز و 
(1) «. دنار بقع  هب  ار  نانآ  داد و  تاجن  نانآ  تسد  زا  ار  ترضح  دمآ و  سابع  ناشیا  يومع  سپ  ...تسا 

خساپ

: اریز دنزاسب  یتلیضف  نایولع  ربارب  رد  ات  هدوب  سابعلا  ینب  تایلعج  تاعوضوم و  زا  ثیدح 

.درادن یهجو  مه  لوزن  رارکت  .تسا و  هدشن  لزان  هکم  رد  تثعب  لئاوا  رد  یّنس  هعیش و  قافتا  هب  روکذم  هیآ  ًالوا :

.دراد نومضم  نیا  اب  تفلاخم  هک  یثیداحا  مامت  اب  تسا  تفلاخم  تسا و  دحاو  ربخ  ثیدح  نیا  ًایناث :

!! رامنا ینب  اب  گنج  رد  هیآ  لوزن   - 3

رس رب  ترضح  رامنا ، ینب  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  گنج  رد  : » دیوگ یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  لقن  هب  متاح  یبا  نبا 
دـمآ و ربمایپ  دزن  يو  ...درک  ار  ترـضح  نتـشک  دـصق  راجن  ینب  زا  ثراح » نب  ثروغ   » اـی ثراو »  » ماـن هب  يدرم  .دنتـسشن  یهاـچ 
وا هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .داتفا  هدروخ و  زیل  شتـسد  زا  هاگ  نآ  .داد  يو  هب  ار  نآ  ترـضح  .میوبب  ات  هدب  ار  تریـشمش  تفگ :

: دش لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  .دش  عنام  یهد  ماجنا  یتساوخ  یم  هچنآ  وت و  نیب  دنوادخ  دومرف :

ص:172

ص 61. ج 2 ، ریدقلا ، حتف  ص 290 ؛  ج 4 ، یناعملا ، حور  ص 17 ؛  ج 3 ، روثنملا ، ّرد  . 542 - 1
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(1)  . َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  }

خساپ

(2) «. تسا بیرغ  تروص  نیدب  رباج  ثیدح  : » دیوگ یم  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  ریثک  نبا  ًالوا :

نهو ببـس  لقن  رد  فالتخا  (3) و  .دـنک یم  لقن  يرگید  وحن  هب  ار  نآ  هریره  وبا  اریز  تسا ، فـالتخا  ناتـساد  نیا  لـقن  رد  ًاـیناث :
.تسا تیاور 

مایپ غالبا  رطاخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  ظـفح  رب  تنامـض  نآ  رد  اریز  درادـن ؛ يراـگزاس  هیآ  نتم  اـب  ناتـساد  نیا  ًاـثلاث :
.دشاب یم  دنوادخ 

ظفح رب  تنامـض  روکذـم ، هیآ  قبط  دـنوادخ  تثعب ، رخاوا  رد  نآ  رثا  رد  اـت  هتـشادن  یگزاـت  ادـخ  لوسر  لـتق  يارب  هئطوـت  ًاـعبار :
.دنک هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هدوب يروتسد  ِغیلبت  زا  ربمایپ  ینارگن  اه  نآ  رد  اریز  دراد ، تافانم  هدش  لقن  نیقیرف  قیرط  زا  هک  یتایاور  مامت  اب  نایرج  نیا  ًاسماخ :
.تسا هدش  لزان  ناشیا  رب  هک 

صاصق مجر و  هرابرد  هیآ  لوزن   - 4

صاصق مجر و  مکح  هرابرد  هک  ار  هچ  نآ  ات  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  : » دـنیوگ یم  هیآ  لوزن  نأش  رد  تنـس  لها  زا  یخرب 
مجر مکح  زا  يوحن  هب  دنتـساوخ  یم  هک  دوب  دوهی  عضوم  ربارب  رد  يدروخرب  نـالعا  نیا  عقاو  رد  .دـنک  نـالعا  هدـش  لزاـن  يو  رب 

ات دنداتسرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  ار  يدارفا  ور  نیا  زا  .دننک  رارف  تسا  هدمآ  تاروت  رد  هک  صاصق  هنـصحم و  يانز 
(4) .دروآ ار  صاصق  مجر و  مکح  دش و  لزان  لیئربج  دننک ، لاؤس  عوضوم  ود  نیا  هرابرد  ناشیا  زا 

.دشاب یم  هراب  نیا  رد  تسا  هدئام  هروس  نیمه  رد  ثحب  دروم  هیآ  زا  شیپ  هک  ات 43  تایآ 41  دنیوگ  یم  تنس  لها  زا  دارفا  نیا 

ص:173

ح 6614. ص 1173 ، ج 4 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  . 543 - 1
ص 79. ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  . 544 - 2

ص 79. ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص 119 ؛  ج 3 ، روثنملا ، ّرد  ص 152 ؛  یطویس ، لوزنلا ، بابسا  . 545 - 3
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خساپ

.تسا هباحص  مامت  لاوقا  اب  فلاخم  لیلد و  نودب  لوق  نیا  ًالوا :

ناشیاج رس  هدش و  رام  رات و  تثعب  رخاوا  رد  هروس  نیا  لوزن  نامز  رد  دوهی  نوچ  تسا ، یفاک  لوق  نیا  ّدر  رد  تایآ  نیا  نتم  ًایناث :
.دهد وا  هب  ظفح  هدعو  دنوادخ  ات  دنناسرب  ینایز  ترضح  هب  دنناوتب  هک  دنتشادن  رارق  یتیعقوم  رد  دندوب و  هتسشن 

!! دوهی رکم  هرابرد  هیآ  لوزن   - 5

دمحم يوغب و  يربـط و  يو  زا  سپ  (1) و  .تسا نامیلس  نب  لتاقم  هدرک  ریـسفت  دوهی  رکم  دروم  رد  ار  غیلبت »  » هیآ هک  یـسک  نیلوا 
ثحب دروم  هیآ  لوزن  دروم  رد  ناوارف  تالامتحا  زا  سپ  زین  يزار  رخف   (2) .دنا هدرک  رایتخا  ار  ریسفت  لوق و  نیا  يزار  رکب  یبا  نب 

(3) .تسا نایدوهی  هرابرد  یگلمج  هک  هتسناد  دعب  لبق و  تایآ  بسانت  ای  قایس  زین  ار  نآ  لیلد  اهنت  هدیزگرب و  ار  لوق  نیمه 

خساپ

دوهی عقوم  نآ  رد  و  تسا ، هدـش  لزاـن  عادولا  هجح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  تسا  يا  هروـس  نیرخآ  هدـئام  هروـس  ًـالوا 
.دشاب هتشاد  اهنآ  زا  ینابهگن  تمصع و  تظفاحم و  هب  جایتحا  دشاب و  هتشاد  فوخ  اه  نآ  زا  ربمایپ  ات  دنا  هتشادن  یتکوش 

.درک کسمت  انعم  کی  روهظ  رب  نآ  تایآ  قایس  هب  ناوتب  ات  هدوبن  نآ  لوزن  بیترت  رب  نآرق  ًایناث :

.تشاد دهاوخن  يروهظ  رگید  ياه  هنیرق  تایاور و  صن  ربارب  رد  تسا و  یماقم  هنیرق  نداد ، روهظ  ضرف  رب  قایس  ًاثلاث :

رد ریخأت  بجوم  هک  دش  مامت  نارگ  نانآ  رب  يردـق  هب  درک و  لزان  دوهی  هرابرد  دـنوادخ  هک  یمکح  يزار ، رخف  هتفگ  رب  انب  ًاعبار :
نیا دیدرگ ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يوس  زا  نآ  غالبا 

ص:174

ص 491و492. ج 1 ، نامیلس ، نب  لتاقم  ریسفت  . 547 - 1
، يزار اهتبوجا ، دیجملا و  نآرقلا  هلأسا  ریسفت  ص 51 ؛  ج 2 ، يوغب ، لیزنتلا ، ملاعم  ص 307 ؛  ج 4 ، يربط ، نایبلا ، عماج  . 548 - 2

ص 74.
ص 50. ج 12 ، بیغلا ، حیتافم  . 549 - 3

تاهبش هب  خساپو  www.Ghaemiyeh.comیسانشریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 325زکرم  هحفص 218 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_174_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_174_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_174_3
http://www.ghaemiyeh.com


زا شیپ  نآرق  هک  یلاح  رد  ...هک .» نآ  ات  دیتسین  زیچ  چیه  رب  امش  باتک  لها  يا   {» ...یَّتَح ْیَش ٍء  یلَع  ُْمتَْـسل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  : } دوب
و « ؛} ...اُولاق اِمب  اُونُِعل  ْمِهیْدیَأ َو  ْتَّلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو  : } دراد دوهی  هب  يرتدنت  باطخ  هروس  نیمه  هیآ 64  رد  هیآ  نیا 

«. ...دنوش رود  یهلا   ] تمحر زا  نخس  نیا  رطاخ  هب  و  داب ! هتسب  ناشیاه  تسد  تسا ، هتسب  ریجنز ] اب   ] ادخ تسد  دنتفگ : دوهی 

هب تشاد  فوخ  اهنآ  زا  ربمایپ  هک  یناقفانم  هک  دـشاب  هتکن  نیا  هب  هراشا  دوهی  تایآ  نیب  رد  هیآ  نیا  دوجو  هک  تسا  نکمم  ًاسماخ :
.دنتلالض رفک و  رد  نانآ  خنس  زا  دوهی و  هلزنم 

ص:175
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لامکا هیآ 

هراشا

ثیدـح يارب  یمکحم  رایـسب  هناوتـشپ  دـناوت  یم  دراد و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  تماما و  رب  تلالد  هک  یتاـیآ  هلمج  زا 
ْمَُکل ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  : } دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  لامکا »  » هب فورعم  هیآ  دـشاب ، تماـما  تیـالو و  ياـنعم  هداـفا  رد  ریدـغ » »
مامت امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما   » (1) ؛} ًانید َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیـضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید َو 

« .متفریذپ امش  نییآ  ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و 

ثحب و هب  کنیا  .تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هیآ  هک  هدـش  دراو  نیقیرف  زا  يرایـسب  تاـیاور  هیآ  لـیذ  رد 
.میزادرپ یم  نآ  هرابرد  یسررب 

ثیداحا یسررب 

حیضوت

یم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نأش  رد  هیآ  لوزن  اب  هطبار  رد  دنسلا  حیحص  یتایاور  دوجو  هب  یپ  تنس  لها  یثیدح  رداصم  هب  هعجارم  اب 
: میزادرپ یم  تایاور  نیا  زا  یخرب  یسررب  هب  کنیا  میرب ،

یناهفصا میعنوبا  تیاور   - 1

ص:177

هیآ 3. هدئام ، هروس  . 550 - 1
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نوراه یبا  زا  عیبر ، نب  سیق  زا  ینامح ، ییحی  زا  هبیش ، یبا  نب  نامثع  نب  دّمحم  زا  دّلخم ، نب  یلع  نب  دمحا  نب  دّمحم  زا  میعن  یبا 
توعد مالـسلا  هیلع  ّیلع  هب  مخ  ریدـغ  زور  رد  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک : دـنک  یم  لقن  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  يدـبع ،

ادـص ار  مالـسلا  هیلع  ّیلع  .دوب  هبنـشجنپ  زور  رد  هعقاو  نیا  .دـننکب و  دوب  تخرد  ریز  كاشاخ  راـخ و  هچ  ره  هک  درک  رما  .دومن و 
ار هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ياه  لغب  ریز  يدیفس  مدرم  هک  يّدح  هب  دومن  دنلب  ار  ود  ره  تفرگ و  ار  وا  ياهوزاب  هاگ  نآ  دز ،

ُتیـضَر یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  : } دش لزان  هیآ  نیا  هک  نیا  ات  دـندشن  قّرفتم  مدرم  .دـندرک  هدـهاشم 
تیاـضر و  تمعن ، ندومن  ماـمت  نید و  ندرک  لـماک  رب  ربـکا  هَّللا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  سپ  ًاـنید } َمالْـسِْإلا  ُمَُکل 

ایادـخ راب  تسوا ، يالوم  ّیلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف : هاگ  نآ  .نم  دـعب  زا  ّیلع  تیالو  هب  نم و  تلاسر  هب  راـگدرورپ 
يرای درک  يرای  ار  وا  سک  ره  .راد و  نمـشد  ار  وا  دومن  ینمـشد  وا  اب  هک  ره  رادـب و  تسود  ار  وا  تفریذـپ  ار  وا  تیالو  سک  ره 

(1) ...امن شراخ  درک  راخ  ار  وا  سک  ره  نک و 

دنس یسررب 

راد هک  تسا ، وا  نیمزـالم  يربـط و  ریرج  نبا  نادرگاـش  ناـگرزب  زا  مّرحم : نبا  هب  فورعم  دـّلخم  نب  یلع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  - 
هب دنا  هدرک  فیعـضت  ار  وا  یخرب  رگا  (2) و  .تسا هدرک  ریبعت  ماما  هب  وا  زا  یبهذ  و  دـنا ، هتـسناد  ربتعم  ار  وا  یناقرب  رکب  وبا  ینطق و 

.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  ثیداحا  لقن  تهج 

یم يدـع  نبا  .تسا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  هرزج  حـلاص  هدرک و  ریبعت  ظفاح  ماـما  هب  ار  وا  یبهذ  هبیـش : یبا  نب  ناـمثع  نب  دّـمحم  - 
(3) .منک لقن  ار  نآ  ات  ما  هدیدن  يرکنم  ثیدح  وا  زا  نم  دیوگ :

هب تنـس  لها  ناگرزب  زا  ود  نیا  لاثما  نّیطم و  متاح و  یبا  خـیاشم  زا  زین  .تسوا و  حیحـص  رد  ملـسم  لاجر  زا  وا  ینامح : ییحی  - 
لقن نیعم  نب  ییحی  زا  يا  هدع  .دیآ و  یم  باسح 

ص:178

.یناهفصا میعن  یبا  زا  نآرقلا  نم  ّیلع  لزن  ام  باتک  زا  لقن  هب  ص 61و62 ، نیبملا ، یحولا  صئاصخ  . 551 - 1
ص 26. ج 3 ، بهذلا ، تارذش  ص 331 ؛  دادغب ج 1 ، خیرات  ص 61 ؛  ج 16 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 552 - 2

ص 43. ج 3 ، دادغب ، خیرات  . 553 - 3
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هدومن قیثوت  ار  وا  لاجر )  ) لیدعت حرج و  لها  ياملع  زا  رگید  یهورگ  زین  .تسا و  هدومن  یفرعم  هقث  قودص و  ار  وا  هک  دنا  هدرک 
هرابرد هتـشادن و  تسود  ار  نامثع  وا  هک  دنا  هتفگ  .تسا  هدوب  وا  دسح  تهج  هب  هتفگ  تسیاشان  ینخـس  وا  هرابرد  سک  ره  .دـنا و 

(1) .تسا هدوب  مالسا  تلم  ریغ  رب  وا  هک  هتفگ  یم  هیواعم 

(2) .تسا هتسناد  قودص  ار  وا  رجح  نبا  .دیآ و  یم  باسح  هب  هجام  نبا  يذمرت و  دواد و  یبا  لاجر  زا  وا  عیبر : نب  سیق  - 

و دابعلا ،» لاـعفا  قلخ   » رد يراـخب  لاـجر  زا  هدوب و  نیعباـت  ریهاـشم  زا  وا  تسا ، نیوج  نب  هراـمع  ناـمه  هک  يدـبع : نوراـه  وبا  - 
وا رب  عیـشت  تهج  هب  یخرب  هچرگ  .تسا  هدوب  تنـس  لها  ناگرزب  زا  نارگید  نیداّـمح و  يروث و  خویـش  زا  هجاـم و  نبا  يذـمرت و 

هدش دراو  تنـس  لها  حاحـص  زا  باتک  ود  يراخب و  بتک  رد  وا  ثیدح  اریز  دننک ؛ ّدر  ار  وا  دنناوت  یمن  یلو   (3)، دنا هتفرگ  هدرخ 
وا ثیدح  هب  ّرضم  دشاب  وگتسار  هک  یتروص  رد  ثیدح  يوار  ندوب  هعیش  هک  هدیسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  هک  نیا  رگید  .تسا و 

(4) .تسین

يدادغب بیطخ  تیاور   - 2

زا لاّلخ ، بویا  نب  یسوم  نب  نوشبح  رـصن  وبا  زا  ظفاح ، رمع  نب  یلع  زا  نارـشب ، نب  دّمحم  نب  ّیلع  نب  هَّللادبع  زا  يدادغب  بیطخ 
هک هدرک  لـقن  هریره  یبا  زا  بشوـح ، نب  رهـش  زا  قاّرو ، رطم  زا  بذوـش ، نبا  زا  یـشرق ، هعیبر  نب  هرمـض  زا  یلمر ، دیعـس  نب  یلع 
مخ ریدـغ  زور  نآ  .دـش و  دـهاوخ  هتـشون  وا  رب  هزور  هاـم  تصـش  باوـث  دریگب  هزور  هجح  يذ  مهدـجه  زور  رد  سک  ره  تفگ :

؟ متـسین نینمؤم  ّیلو  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یناـمز  تسا ،
كرابم داب ، كرابم  تفگ : باطخ  نب  رمع  .تسوا  يالوم  ّیلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف : ادـخ ! لوسر  يا  يرآ  دـنتفگ :

هاگ نآ  .يدش  ناملسم  ره  يالوم  نم و  يالوم  وت  بلاط ! یبا  رسپ  يا  داب 

ص:179

ص 218-213. ج 11 ، بیذهتلا ، بیذهت  . 554 - 1
ص 128. ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 555 - 2

ص 361و362. ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  . 556 - 3
.يرابلا حتف  همدقم  ك.ر : . 557 - 4
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.(1) { ... ...ْمُکَنید ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  : } درک لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ 

دنس یسررب 

(2) .تسا هتسناد  لدع  ار  وا  زین  یبهذ  .تسا و  هدرک  یفرعم  تبث و ...  هقث ، قودص ، ار  وا  يدادغب  بیطخ  م 415 :)  ) نارشب نبا  - 

(3) .دنا هدرک  دیجمت  رایسب  ار  وا  لاجر  ياملع  هک  م 388 )  ) تسا ینطقراد  نامه  ظفاح : نب  یلع  - 

.تسا هدرکن  رکذ  یفلاخم  لوق  وا  هرابرد  هدرک و  قیثوت  ار  وا  زین  يدادغب  بیطخ  هتسناد و  قودص  ار  وا  یبهذ  نوشبح : رصن  وبا  - 

(4) .دیوگب یتّمذم  وا  هرابرد  هک  مدیدن  ار  یسک  لاح  هب  ات  دیوگ : یم  هدرک و  وا  تقاثو  هب  حیرصت  یبهذ  یلمر : دیعس  نب  ّیلع  - 

.تسا تنـس  لها  حاحـص  زا  رگید  حیحـص  راهچ  و  درفملا » بدـالا   » باـتک رد  يراـخب  لاـجر  زا  وا  م 202 :)  ) هعیبر نـب  هرمـض  - 
نب ییحی  زا  یمراد  دیعـس  نب  نامثع  .دیآ  یم  باسح  هب  تاقث  زا  ثیدحلا و  حلاص  وا  هک  هدرک  لقن  شردـپ  زا  دـمحا  نب  هَّللادـبع 

زا لضفا  هک  هتفگ  هتـسناد و  ّریخ  نومأم  هقث  ار  وا  دعـس  نب  دّمحم  و  حـلاص ، ار  وا  متاح  وبا  و  هدرک ، لقن  ار  وا  قیثوت  یئاسن  نیعم و 
(5) .درادن دوجو  وا 

قیثوت ار  وا  یتعامج  دـیوگ : یم  یبهذ  .تسا  هجام  نبا  یئاسن و  يذـمرت و  دواد و  یبا  لاجر  زا  وا  م 156 ؛)  ) بذوش نب  هَّللادبع  - 
هب ام  خیاشم  تاقث  زا  بذوش  نبا  هک  هدرک  لقن  نایفـس  زا  (7) و  .تسا هدومن  یفرعم  دباع  قودـص  ار  وا  رجح  نبا  ،(6) و  دنا هدرک 

وا زین  ناّبج  نبا  .تسا و  هدرک  یفرعم  هقث  ار  وا  زین  یئاسن  رامع و  نبا  نیعم و  نبا  .دیآ و  یم  باسح 

ص:180

ص 290. ج 8 ، دادغب ، خیرات  . 558 - 1
ص 311. ج 17 ، ءالبنلا ، مالعاریس  . 559 - 2

ص 449. ج 16 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 34 ؛  ج 12 ، دادغب ، خیرات  . 560 - 3
ص 125. ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  . 561 - 4

ص 319و320. ج 13 ، لامکلا ، بیذهت  . 562 - 5
ص 356. ج 1 ، فشاکلا ، . 563 - 6

ص 423. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 564 - 7
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(1) .تسا هدروآ  باسح  هب  تاقث  هلمج  رد  ار 

(2) .تسا حاحص  نابحاص  زا  رگید  رفن  راهچ  ملسم و  لاجر  يراخب و  لاجر  زا  وا  م 129 :)  ) قاّرو رطم  - 

باسح هب  حاحص  نابحاص  زا  رگید  رفن  راهچ  ملسم و  و  درفملا » بدالا   » باتکرد يراخب  لاجر  زا  وا  م 112 :)  ) بشوح نب  رهش  - 
(3) .تسا یفاک  تنس  لها  دزن  وا  قیثوت  رد  انعم  نیمه  دیآ و  یم 

رکاسع نبا  تیاور   - 3

.دش رکذ  ًالبق  هدرک  لقن  يدادغب  بیطخ  زا  دنس  کی  هب  .تسا  هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  فلتخم  قرط  هب  رکاسع  نبا 

دیعـس نب  یلع  زا  دمحا ، نب  هَّللادبع  نب  دمحا  زا  دـمحا ، نب  رمع  زا  يدـتهم ، نب  نیـسح  زا  یفرزم ، نب  رکب  وبا  زا  رگید  يدنـس  رد 
(4) .تسا هدرک  لقن  ار  لبق  نومضم  نامه  هریره  یبا  زا  بشوح  نب  رهش  زا  قاّرو ، رطم  زا  بذوش ، نبا  زا  هرمض ، زا  یّقر ،

دنس یسررب 

هدیقع ياراد  ملاع و  ثیدح ، لقن  رد  تباث  يدرم  مدینـش ، ثیدح  وا  زا  نم  : » دـیوگ یم  يزوج  نبا  م 527 :)  ) یفرزم نب  رکبوبا  - 
(6) .تسا هتسناد  نقتم  هقث و  ار  وا  زین  یبهذ  (5) و  «. دوب کین 

جاجتحا لـباق  ار  وا  ثیداـحا  هدرک و  یفرعم  هقث  ار  وا  یناعمـس  و  هقث ، ار  وا  يدادـغب  بیطخ  م 465 :) ، ) يدتهم نب  نیـسحلا  وبا  - 
تسا هتسناد 

ص:181

ص 261-255. ج 5 ، بیذهتلا ، بیذهت  . 565 - 1
ص 252. ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  ص 551 ؛  ج 28 ، لامکلا ، بیذهت  . 566 - 2
ص 355. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ص 578 ؛  ج 12 ، لامکلا ، بیذهت  . 567 - 3

مقر 575و578و585. قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  همجرت  . 568 - 4
ص 281. ج 17 ، مظتنملا ، . 569 - 5

ص 241. ج 18 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 570 - 6
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(1).

دیلولا وـبا  ینطقراد و  و  نیما ، هقث  ار  وا  ـالوکام  نبا  يدادـغب و  بیطخ  م 385 ،)  ) تسا نیهاـش  نبا  ناـمه  هک  وا  دـمحا : نب  رمع  - 
(2) .تسا هدرک  یفرعم  ظفاح  قودص  خیش  ار  وا  یبهذ  و  هقث ، ار  وا  يرهزا  یجاب و 

.تفرگ رارق  یسررب  دروم  ًالبق  دنس  لاجر  هیقب  .تسا  قباس  يرینلا  نبا  نامه  دمحا  نب  هَّللادبع  نب  دمحا  - 

رکاسع نبا  زا  رگید  قیرط   - 4

نب هَّللادبع  نب  دـمحا  زا  قاّقد ، نیـسح  نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  زا  روقن ، نب  نیـسحلا  وبا  زا  يدنقرمـس ، مساقلا  وبا  زا  زین  رکاسع  نبا 
نب رهـش  زا  قاّرو  رطم  زا  بذوـش ، نبا  زا  هرمـض ، زا  یّقر ، دیعـس  زا  يرینلا ، نبا  هب  فورعم  نارهم ، نب  ملاـس  نب  ساـبع  نـب  دـمحا 

(3) .تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیمه  هریره  یبا  زا  بشوح 

دنس یسررب 

(4) .تسا هدرک  یفرعم  ثیدح  رد  ماما  داتسا و  ار  وا  یبهذ  و  هقث ، ار  وا  یفلس  رکاسع و  نبا  م 536 :)  ) يدنقرمس نب  مساقلا  وبا  - 

هدرک یفرعم  وگتـسار  لـیلج  خیـش  ار  وا  یبـهذ  و  هقث ، ار  وا  نوریخ  نبا  و  وگتـسار ، ار  وا  بیطخ  م 470 :)  ) روقن نب  نیـسحلا  وبا  - 
(5) .تسا

.دش هراشا  اه  نآ  هب  ًالبق  ثیدح  لاجر  هیقب 

مخ ریدغ  زور  رد  هیآ  لوزن  نایوار 

دوخ ياه  باتک  رد  ار  مخ  ریدغ  نیمزرـس  رد  هجح  يذ  مهدجه  زور  رد  هیآ  لوزن  تیاور  تنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  تعامج 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا  دنا  هدرک  لقن 

ص:182

ص 241. ج 18 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 571 - 1
ص 431. ج 16 ، نامه ، . 572 - 2

ح 575و578و585. ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همجرت  . 573 - 3
ص 28. ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 574 - 4

ص 372. ج 18 ، نامه ، . 575 - 5
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(1) (. م 310  ) يربط ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  ظفاح   - 1

(2) (. م 410  ) یناهفصا هیودرم  نبا  ظفاح   - 2

(3) .یناهفصا میعن  یبا  ظفاح   - 3

(4) (. م 463  ) يدادغب بیطخ  رکب  وبا  ظفاح   - 4

(5) (. م 477  ) یناتسجس دیعس  وبا  ظفاح   - 5

(6) (. م 483  ) یعفاش یلزاغم  نب  نسحلا  وبا   - 6

(7) .یناکسح مساقلا  وبا  ظفاح   - 7

(8) (. م 571  ) یعفاش یقشمد  رکاسع  نب  مساقلا  وبا  ظفاح   - 8

(9) (. م 568  ) یمزراوخ بیطخ   - 9

(10) .يزوج نب  طبس   - 10

(11) .یئوّمح مالسالا  خیش   - 11

(12) .یعفاش یقشمد  ریثک  نبا  نیدلا  دامع   - 12

(13) .یعفاش یطویس  نیدلا  لالج   - 13

(14) .یشخدب دّمحم  ازریم   - 14

ص:183

.هیالولا باتک  . 576 - 1
ص ج 1 ، ناقتالا ، ص 237 ؛  ج 12 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  ص 19 ؛  ج 3 ، روـثنملا ، ّرد  ص 14 ؛  ج 2 ، ریثک ، نبا  ریـسفت  . 577 - 2

.53
ص 56. مالسلا ، هیلع  ّیلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  . 578 - 3

ص 290. ج 8 ، دادغب ، خیرات  . 579 - 4
.هیالولا باتک  . 580 - 5

ح 24. ص 18 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  . 581 - 6

تاهبش هب  خساپو  www.Ghaemiyeh.comیسانشریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 325زکرم  هحفص 227 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_9
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_10
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_11
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_12
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_13
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/783/AKS BARNAMEH/#content_note_183_14
http://www.ghaemiyeh.com


ح 211. ص 201 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 582 - 7
ح 575و578و585. قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همجرت  . 583 - 8

ح 152. ص 135 ، بقانملا ، . 584 - 9
ص 30. صاوخلا ، هرکذت  . 585 - 10

ح 39. ص 72 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 586 - 11
ص 232. ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  . 587 - 12

ص 53. ج 1 ، نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  ص 19 ؛  ج 3 ، روثنملا ، رد  . 588 - 13
ص 34. لصف 11 ، باب 3 ، اجنلا ، حاتفم  . 589 - 14

تاهبش هب  خساپو  www.Ghaemiyeh.comیسانشریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 325زکرم  هحفص 228 

http://www.ghaemiyeh.com


.نارگید و 

هیآ لوزن  نأش  رد  ءارآ 

هراشا

: تسا حرطم  هدمع  يأر  هس  هیآ  لوزن  نأش  اب  هطبار  رد 

مالسا تمظع  نارود  هب  هراشا   - 1

، دراد يزاـجم  ياـنعم  هکلب  تسا ، هتفرن  راـک  هب  دوخ  یقیقح  ياـنعم  رد  هیآ  نیا  رد  مویلا »  » هملک هک  دـهد  یم  لاـمتحا  يزار  رخف 
.نامز زا  هاتوک  هعطق  کی  هن  تسا ، نامز » زا  ههرب  کی   » و نارود »  » يانعم هب  اج  نیا  رد  موی »  » هک انعم  نیدب 

نارود ندیـسر  ارف  مالـسا و  تمظع  نارود  زاغآ  عورـش و  زا  هکلب  درادن ، يا  هژیو  هثداح  صاخ و  زور  هب  رظن  هیآ  هیرظن ، نیا  قبط 
.دهد یم  ربخ  رافک  يدیماان  سأی و 

خساپ

.دهد یمن  هئارا  يا  هنیرق  يزاجم  يانعم  نیا  يارب  يزار  رخف  هک  دراد  ینشور  هنیرق  هب  زاین  یقیقح  ریغ  يزاجم و  يانعم  ًالوا :

.دشاب هکم  حتف  رد  هک  دوب  رتراوازس  انعم  نیا  ربانب  هیآ  لوزن  دوب ، حیحص  ریسفت  نیا  رگا  ًایناث :

.تسین راگزاس  دراد  هجح  يذ  مهدجه  رد  هیآ  لوزن  رب  تلالد  هک  یتایاور  اب  ًاثلاث :

هفرع زور  رد  هیآ  لوزن   - 2

هب نآ  یقیقح  يانعم  رد  زین  موی »  » هملک هدـش و  لزاـن  ربماـیپ  رب  هفرع  زور  رد  هیآ  مییوگب  هک  دـهد  یم  يرگید  لاـمتحا  يزار  رخف 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  جح  رفـس  نیرخآ  رد  هجح  يذ  هام  متـشه  زور  ینعی  دشاب ، ینّیعم  صاخ و  زور  نامه  هک  تسا ، هتفر  راک 

.تسا هدوب  ترجه  مهد  لاس  هک 

تـسا امـش  باتک  رد  يا  هیآ  نینمؤملا : ریما  يا  تفگ : وا  هب  دوهی  زا  يدرم  هک  هدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  دوخ  دنـس  هب  يراـخب 
َمْوَْیلَأ : } تفگ وا  هیآ ؟ نیمادـک  تفگ : رمع  .میتفرگ  یم  دـیع  ار  زور  نآ  دوب  هدـش  لزان  دوهی  تعامج  اـم  رب  رگا  دـیناوخ ، یم  هک 

زور و نآ  ام  تفگ : رمع  ًانید .} َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 

ص:184
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(1) .دوب هعمج  زور  هفرع و  زور  زور ، نآ  میناد ، یم  دش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  هیآ  نیا  هک  ار  یناکم 

خساپ

نب رمع  اه  نآ  زا  رفن  ود  هک  تسا ، هدش  لقن  هباحص  زا  رفن  جنپ  زا  اریز  تسا ، فیعض  دنـس  ثیح  زا  لیبق  نیا  زا  تایاور  مامت  ًالوا :
ریما تفالخ  بصاـغ  ود  ره  اریز  دـنا ، عفن  يذ  هجح  يذ  مهن  زور  رد  هیآ  لوزن  هب  لوق  رد  هک  اـج  نآ  زا  و  دـنا ، هیواـعم  باـطخ و 

.دوب دهاوخن  لوبق  دروم  ناشلوق  اذل  دنا ، هدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

نب یسوم  نب  رمع  هرُمَس ، تیاور  رد  یلو  تسا ، هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  سابع و  نبا  بدنج و  نب  هرمـس  قیرط  زا  زین  و 
راّمع سابع ، نبا  هب  بوسنم  تیاور  دنـس  رد  (2) و  .تسا هدرک  ّدر  یمثیه  ار  تیاور  لصا  اذـل  تسا و  فیعـض  هک  دراد  رارق  هیجو 

زین مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  بوسنم  تیاور  رد   (3) ...تسا هدـمآرب  وا  فیعـضت  ددـص  رد  يراخب  هک  دراد  رارق  مشاـه  ینب  یلوم 
(4) .تسا هدرک  یفرعم  ثیدح  لقن  رد  راگنا  لهس  ار  وا  ینطقراد  هک  هدش  عقاو  لماک  نب  دمحا 

هفیرش هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  دنراد  رظن  قافتا  ناثّدحم  ناخروم و  : » دیوگ یم  يزار  رخف  ًایناث :
(5) «. ...هدرکن رمع  زور  ای 82  زا 81  شیب 

ًاقافتا تسا و  هدمآ  ایند  هب  لّوألا  عیبر  مهدزاود  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دندقتعم  تنـس  لها  رگید  یفرط  زا  و 
يذ مهدـجه  ّتیئدـبم  اب  اهنت  نامز  تدـم  نیا  هک  میرب  یم  یپ  لّمأت  یمک  اب  لاـح  .دـنا  هدومن  تلحر  زین  لّوـألا  عیبر  مهد  زور  رد 

.هفرع مهن  هن  دراد  يراگزاس  هجح 

لزان هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  راب  ود  هیآ  هک  مینک  عمج  مه  اب  هنوگ  نیا  تحـص  ضرف  رب  ار  لوق  ود  نیا  هک  تسا  نکمم  ًاثلاث :
.تسا هدش 

ص:185

ص 16. ج 1 ، يراخب ، حیحص  . 590 - 1
ص 13. ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  . 591 - 2

ص 404. ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  . 592 - 3
ص 249. ج 1 ، نازیملا ، ناسل  . 593 - 4

ص 139. ج 11 ، يزار ، رخف  ریسفت  . 594 - 5
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هدش لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  هجح  يذ  مهن  زور  رد  هیآ  هک  مینک  عمج  وحن  نیا  هب  ار  لوق  ود  نیا  تسا  نکمم  زین  و  ًاعبار :
هب رومأم  دنوادخ  بناج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اریز  تسا ، هدرک  توالت  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مهدجه  زور  رد  یلو 

.تسا هدوب  عادولا  هجح  رد  نینمؤملا  ریما  تیالو  هب  غالبا 

هیلع نینمؤملا  ریما  تیالو  غـالبا  ّجـح و  نییبت  اـب  مالـسا  ندـش  لـماک  زور  نآ  رد  نید  لاـمکا  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  ًاـسماخ :
وت هک : دومرف  وا  هب  دنوادخ  بناج  زا  دـش و  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  لیئربج  تایاور  زا  یخرب  قباطم  اریز  دـشاب ؛ مالـسلا 

.(1) ...تیالو رگید  ّجح و  یکی  ینک ، یلمع  دیاب  هک  ار  هفیظو  ود  زج  يدرک  نایب  ار  زیچ  همه 

رما و  لاـمکا »  » هیآ نآ  رد  هک  ار  هروس  رتـشیب  ناحبـس  دـنوادخ  مییوـگب : هک  تسا  زیاـج  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  ییاـبطابط  همـالع 
مهدـجه رد  مخ  ریدـغ  زور  هب  ار  تیالو  نایب  غالبا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یلو  تسا ، هدرک  لزاـن  هفرع  زور  رد  تسا  تیـالو 

زور رد  هیآ  لوزن  هک  هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد  هک  نیا  .دوب و  هدرک  توـالت  هفرع  زور  رد  ار  نآ  هچرگ  درک ، لوکوم  هجح  يذ 
ربانب .تسا  هتفرگ  ماجنا  زور  نآ  رد  هک  دشاب  تیالو  رما  غیلبت  هارمه  ترـضح  توالت  دارم  هک  دسر  یمن  رظن  هب  دـیعب  تسا ، ریدـغ 

(2) .درادن دوجو  یفانت  تایاور ، نیب  هیجوت ، نیا 

مخ ریدغ  زور  رد  هیآ  لوزن   - 3

لزان ربمایپ  رب  مخ  ریدغ  رد  هجح ، يذ  مهدجه  زور  رد  لامکا »  » هیآ هک  تسا  نآ  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  یماما و  هعیـش  رظن 
.میدرک هراشا  دنسلا  حیحص  تایاور  زا  یخرب  هب  هک  تسا ، هدش 

، یلوألا هضیرفلا  دعب  لزنت  هضیرفلا  تناک  و  : » دومرف هک  هدرک  لقن  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحر  ینیلک 
بیترت هب  هضیرف   » (3) ؛»...  یتَمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ   } ّلجو ّزع  هَّللا  لزناف  ضئارفلا ، رخآ  هیـالولا  تناـکو 

َمْوَْیلَأ : } دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  لجوزع  دنوادخ  سپس  دوب  اه  هضیرف  نیرخآ  تیالو  دش و  یم  لزان  يرگید  زا  سپ  یکی 

ص:186

.لامکا هیآ  لیذ  یفاص ، ریسفت  ك.ر : . 595 - 1
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{ ...«. ...ْمَُکل ُْتلَمْکَأ 

: اریز تسا ، راگزاس  زین  هفیرش  هیآ  ياوتحم  نومضم و  اب  هیرظن  نیا 

زا هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نیا  نآ  دندوب و  هتـسب  لد  زیچ  کی  هب  اهنت  اه  هئطوت  مامت  رد  یماکان  زا  سپ  مالـسا  نانمـشد  ًالوا :
هک دندید  یتقو  اما  .دنزاس  دراو  مالسا  رب  ار  ییاهن  هبرض  دنسرب و  دوخ  يوزرآ  هب  دنناوتب  ترـضح  نآ  لاحترا  زا  سپ  دورب و  ایند 

، درک باختنا  دوخ  ینیشناج  هب  ار  ریظن  یب  یصخش  مدرم  مومع  نیب  رد  ترجه  مهد  لاس  هجح ، يذ  مهدجه  زور  رد  ترـضح  نآ 
.دندید هتفر  داب  رب  ار  شیوخ  ياهوزرآ 

مامت و ار  دوخ  نید  نآ  هب  و  داد ، همادا  دوخ  یلماکت  ریـس  هب  توبن  تماما ، تیالو و  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باـختنا  اـب  ًاـیناث :
.درک لماک 

.دش لیمکت  ربمایپ  زا  سپ  ِيربهر  تماما و  بصن  اب  دنوادخ  ياه  تمعن  ًاثلاث :

.دش دهاوخن  یناهج  ریگارف و  نید  کی  مالسلا  هیلعربمایپ  زا  سپ  يربهر  تماما و  نودب  مالسا  کش  نودب  ًاعبار :

مویلا هژاو  تالامعتسا 

: تسا هدش  لامعتسا  انعم  راهچ  رد  موی » »

يانعم هب  تسا و  راهن »  » فدارتم موی »  » انعم نیا  ربانب  .دوش  یم  متخ  دیـشروخ  بورغ  هب  زاغآ و  رجف  عولط  زا  هک  ینامز  تّدـم   - 1
، نانآ هبنش  زور   » (1) ؛  ْمِهیتْأَت َنُوِتبْسَی ال  َمْوَی ال  ًاعَّرُـش َو  ْمِِهْتبَـس  َمْوَی  ْمُُهناتیح  ْمِهیتْأَت  ْذِإ  : } دننام .دور  یم  راک  هب  بش  لباقم  رد  زور 

« .دمآ یمن  نانآ  يوس  هب  هبنش  ریغ  زور  و  دمآ ، یم  بآ  يور  ناشیاه  یهام 

ره  » (2) ؛} رَخُأ ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌهَّدِعَف  ٍرَفَس  یلَع  ْوَأ  ًاضیرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  : } میناوخ یم  زین  و 

ص:187

هیآ 163. فارعا ، هروس  . 598 - 1
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« .دریگب هزور  ار  يرگید  ياهزور  سپ  دشاب ، رفس  رد  ای  رامیب  ناضمر  هام  رد  هک  امش  زا  سک 

.دنیوگ یم  هیموی  ياهزامن  دوش  یم  هدناوخ  زور  هنابش  کی  رد  هک  ییاهزامن  عومجم  رب  هک  نانچ  زور : هنابش  عومجم   - 2

هب ار  تسکـش  رفظ و  ياهزور  نیا  اـم   » (1) ؛  ِساَّنلا َْنَیب  اُهلِوادـُن  ُماَّیَْألا  َْکِلت  : } هیآ دـننام  نامز ، زا  يا  ههرب  راـگزور و  رـصع ،  - 3
« .مینادرگ یم  مدرم  نایم  تبون 

وت عفن  هب  زور  کی  تسا : زور  ود  هنامز   » (2) ؛» کیلع مویو  کل  موی  ناموی : رهدلا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
« .وت ررض  هب  زور  کی  تسا و 

نامسآ هک  ییادخ   » (3) ؛  ٍماَّیَأ ِهَّتِس  یف  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يذَّلا  : } دومرف نیمز  نامسآ و  تقلخ  هرابرد  هک  نانچ  هلحرم :  - 4
« .درک قلخ  هلحرم  ود  رد  ار  نیمز   » (4) ؛  ِْنیَمْوَی یف  َضْرَْألا  َقَلَخ  : } دومرف زین  و  .درک » قلخ  هلحرم  شش  رد  ار  نیمز  و 

نآ دوش  یم  ریبـعت  موی »  » هب تماـیق  زا  هکنیا  ّرـس  .تسا  تماـیق  زور  هب  طوبرم  میرک  نآرق  رد  هژاو  لامعتـسا  نیرتـشیب  تماـیق :  - 5
.تسا نآ  ینایاپ  هلحرم  یتسه و  ماظن  زا  يرگید  هلحرم  هک  تسا 

هژاو نیا  ربانب  .تسا  مولعم  هدنونش  هدنیوگ و  دزن  هک  دراد  یّـصخشم  نّیعم و  زور  هب  هراشا  تسا و  دهع  يارب  مویلا »  » رد مال  فلا و 
.دراد رارق  ادرف  زورید و  لباقم  رد  زورما  يانعم  هب  مویلا » »

ور نیا  زا  .تسا  هدوـب  هیآ  نیا  لوزن  زور  یناـمز ، هعطق  نآ  زاـغآ  هک  دراد  راـگزور  زا  يا  ههرب  هب  هراـشا  هیآ ، هـک  تـسا  نآ  ّقـح 
.درادن هیآ  لوزن  فرظ  تعاس  راهچ  تسیب و  ای  تعاس  هدزاود  هب  یصاصتخا 

.تسانعم نیمه  هب  زین  تسا  هدش  رارکت  گرزب  زور  نآ  هب  نداد  تیّمها  روظنم  هب  هک  هیآ  رد  مود  مویلا » »
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نارفاک عمط 

شندوب قلطم  تلع  هب  هکلب  تسین ، زاـجح  اـی  هّکم  ناکرـشم  اـهنت  ْمُِکنید  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلَأ   } هلمج رد  نارفاـک »  » زا دارم 
.دوش یم  زین  نایحیسم و ...  نایدوهی و  ناتسرپ ، تب  ناکرشم ، لماش 

فادـها ناحبـس  يادـخ  .دوش  یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  تایآ  یخرب  زا  نآ  يدوبان  هزیگنا  اـب  نید  رد  ذوفن  دـیما  هب  نارفاـک  شـالت 
: تسا هدرک  حیرشت  ریز  ياهروحم  رد  ار  نارفاک 

ْنَأ َنوُدـیُری  : } دـنروآ نوریب  هشیر  زا  ار  اپ  ون  لاهن  نیا  دـننک و  شوماخ  یّلک  روط  هب  ار  نید  غارچ  ات  دـندرک  یم  شالت  ادـتبا   - 1
ناهد اب  ار  ادـخ  رون  هک  دـنراد  یمئاد  هدارا  ناـنآ   » (1) ؛  َنوُِرفاـْکلا َهِرَک  َْول  ُهَرُون َو  َِّمُتی  ْنَأ  ـَّالِإ  ُهَّللا  َیبْأَـی  ْمِهِهاْوفَأـِب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤـِفُْطی 

« .دیاین شوخ  ار  نارفاک  هک  دنچ  ره  دنک  لماک  مامت و  ار  شرون  دهاوخ  یم  ادخ  هک  یلاح  رد  .دننک  شوماخ  ناشیاه 

نید و زا  ار  ناناملـسم  ات  دـندرک  شالت  دـندشن  نآ  غارچ  ندرک  شوماـخ  نید و  نتخاـس  نک  هشیر  هب  ّقفوم  هک  دـندید  نوچ   - 2
ات دنگنج ، یم  امش  اب  هتسویپ  ناکرشم ،  » (2) ؛} اوُعاطَتْـسا ِنِإ  ْمُِکنید  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنُولازَی  ال  : } دننادرگرب ناش  نییآ 

« .دننادرگرب ناتنییآ  زا  ار  امش  دنناوتب  رگا 

ْنِم ٌریثَک  َّدَو  : } دـندوب یـششوک  شالت و  نینچ  رد  زین  باتک  لها  هکلب  درادـن ، ناکرـشم  هب  صاصتخا  یماظن  یگنهرف و  شالت  نیا 
ناتندروآ نامیا  زا  دعب  ار  امش  دنراد  تسود  باتک  لها  زا  يرایسب   » (3) ؛} ًادَسَح ًاراَّفُک  ْمُِکنامیإ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ 

« .دننادرگرب رفک  هب 

رد يراصن  دوهی و  نییآ  هب  ندـیورگ  ِداهنـشیپ  اب  ات  دـندرک  شالت  لبق ، هلحرم  ود  رد  ناشیاه  شـشوک  ندـنام  رمث  یب  زا  دـعب   - 3
ّسح دنزاسب و  یلدب  نید  تقیقح 
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(1) ؛  يراصَن ْوَأ  ًادوُه  َناک  ْنَم  َّالِإ  َهَّنَْجلا  َلُخْدَی  َْنل   } دـنتفگ یم  ماوع  مدرم  هب  ور  نیا  زا  .دـننک  عانقا  هنوگ  نیا  ار  نانآ  ییارگ  نید 
{(2) اوُدَتْهَت يراصَن  ْوَأ  ًادوُه  اُونوُک  : } دیامرف یم  هک  اج  نآ  ای  .دشاب » ینارصن  ای  يدوهی  هک  نآ  زج  دوش  یمن  تشهب  لخاد  یسک  »

ظفح يارب  دـنتفگ : یم  يرادـیاپ  تماقتـسا و  هب  هیـصوت  ماـقم  رد  زین  رفک  نارـس  .دـیوش » تیادـه  اـت  دیـشاب  ینارـصن  اـی  يدوـهی  »
تماقتسا ناتنایادخ  رب  دیورب و   » (3) ؛  ْمُِکتَِهلآ یلَع  اوُِربْصا  اوُْشما َو  ِنَأ  : } دیهد جرخ  هب  تماقتسا  ربص و  اه  نآ  تدابع  ناتنایادخ و 

« .دیزروب يرادیاپ  و 

هکنیا نآ  دـندرک و  شوخ  لد  نآ  هب  ار  دوخ  هداتفا و  يرگید  رکف  هب  تفر  داب  رب  ناـنآ  نیـشیپ  ياـه  هشقن  همه  هک  نآ  زا  دـعب   - 4
ینیشناج هب  ینلع  روط  هب  ار  یـسک  زین  .دشاب و  شهار  هدنهد  همادا  وا و  نیـشناج  ات  درادن  يرـسپ  دنزرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

هدرک شوخ  لد  نآ  هب  دـنتخیر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تاـفو  زا  دـعب  يارب  ار  اـه  هشقن  اذـل  تسا ، هدرکن  بصن  دوـخ 
یفرعم دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  دندوب 

، دندش سویأم  زین  دوخ  هشقن  نیا  زا  ناقفانم  نارفاک و  هک  دوب  اج  نیا  .دومن  بصن  يرایسب  تعامج  نایم  رد  تمـس  نیا  رب  هدرک و 
ْمُکَنید ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  ِنْوَشْخا  ْمُهْوَشْخَت َو  الَف  ْمُِکنید  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلَأ  : } درک لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  اذـل  و 

اه نآ  زا  نیا  ربانب  دـندش ، سویأم  امـش  نییآ  لاوز   ] زا نارفاـک  زورما   » (4) ؛} ًانید َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیـضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو 
ناونع هب  ار  مالـسا  و  مدومن ، مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  و  مدرک ، لماک  ار  امـش  نید  زورما ، دیـسرتب ! نم  تفلاـخم   ] زا و  دیـسرتن ،

« .متفریذپ امش  نادیواج   ] نییآ

نید لامکا  زا  دوصقم 

: تسا هدش  حرطم  هیرظن  هس  تسیچ  ثحب  دروم  هیآ  رد  نید » لامکا   » زا دوصقم  هک  نیا  رد 
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ألخ مالـسا  رد  رگید  نآ  زا  سپ  و  دـش ، لـماک  مالـسا  نیناوق  زور  نآ  رد  ینعی  تسا ، عرـش  ماـکحا  نیناوق و  نید »  » زا روـظنم   - 1
.درادن دوجو  ینوناق 

: خساپ

نیا اب  تشگ ، یمن  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  یمکح  هیآ  لوزن  زا  دعب  دیاب  دوب  یعیرـشت  لامکا  نید ، لامکا  زا  دوصقم  رگا 
.دش لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  زور  نآ  زا  دعب  ماکحا  زا  رگید  یخرب  ابر و  هیآ  هلالک و  هیآ  رایسب  تایاور  قباطم  هک 

ُهَّللا ِلـُق  َکَنُوتْفَتْـسَی  : } هیآ دـش  لزاـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  يا  هیآ  نیرخآ  هک  دـنک  یم  لـقن  بزاـع  نـب  ءارب  زا  يربـط 
.تسا { (1) َِهلالَْکلا ِیف  ْمُکیتُْفی 

رب تایآ  رگید  هلالک و  تایآ  ابر و  تایآ  لـیبق  زا  يرایـسب  تاـیآ  لاـمکا -  هیآ  هیآ -  نیا  زا  دـعب  : » دـیوگ یم  یـسلدنا  ناـیح  وبا 
«. دش لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

لماک ار  امش  ّجح  دنوادخ  هوکـش ، اب  صاخ و  زور  نآ  رد  ینعی  تسا ، ّجح  لامکا »  » هیآ رد  نید  زا  روظنم  هک  دندقتعم  یخرب   - 2
.درک

: خساپ

.دسر یم  رظن  هب  رهاظ  فالخ  تسا  ّجح  نآ ، زا  یئزج  هک  تعیرش  رب  نید  لمح  و  نید ، هن  تسا  یمالسا  تعیرش  ءزج  ّجح  ًالوا :

هیآ غالبا  لوزن و  نامز  نامه  رـضاح و  نامز  فرظ  مویلا »  » زا دوصقم  اریز  درادـن ؛ يراگزاس  مویلا »  » هملک رهاظ  اب  هیجوت  نیا  ًایناث :
زج زور  نآ  رد  هک  میناد  یم  .تسا  هدش  لماک  نید  نآ  ببـس  هب  هک  هداتفا  یقافتا  هچ  زور  نآ  رد  هک  درک  هدهاشم  دیاب  .دشاب  یم 

.تسا هدوبن  يرگید  هعقاو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  غالبا 

لاناک زا  توبن  همادا  اب  اریز  تسا ؛ نینمؤملا  ریما  تماما  تیالو و  طـسوت  هب  نآ  ناـکرا  ندـش  لـماک  نید » لاـمکا   » زا دوصقم   - 3
.دیسر دهاوخ  دوخ  لامک  هلق  هب  نید  هک  تسا  تماما 
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هیآ رد  ریدغ  زور  ياه  یگژیو 

بـصن ریدغ و  هعقاو  زور ، نآ  رد  هدوب و  هجح  يذ  مهدجه  هک  مخ  ریدغ  زور  يارب  یگژیو  شـش  هدئام ، هروس  زا  موس  هیآ  قباطم 
: دراد دوجو  هدوب ، مالسلا  هیلعریما  ترضح  تماما 

{. اوُرَفَک َنیذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلَأ  : } درک لّدبم  سأی  هب  دندوب ، هدرک  زیت  عمط  نادند  مالسا  يدوبان  يارب  هک  ار  نانمشد  مامت  دیما   - 1

تهج یب  نانآ  زا  ار  ناناملـسم  سرت  هک  درک  یثنخ  ار  اه  نآ  ّتیلاعف  هنیمز  نانچ  نآ  سأی ، هب  ناشدیما  ندـش  لیدـبت  رب  نوزفا   - 2
 . ْمُهْوَشْخَت الَف  : } تسناد

یهلا و بضغ  هنیمز  دـننک و  تمعن  نارفک  گرزب ، تمعن  نآ  نتفرگ  هدـیدان  ندز و  اـپ  تشپ  اـب  ناناملـسم  هک  تشاد  ناـکما   - 3
 . ِنْوَشْخا َو  : } دومرف هلأسم  نیا  زا  يریگشیپ  يارب  ور  نیا  زا  دننک ، داجیا  نانآ  رد  يا  هزات  دیما  مهارف و  ار  راّفک  هطلس  تشگزاب 

 . ْمُکَنید ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  : } دیدرگ نآ  لماکت  هیام  درک و  داجیا  یهلا  نید  رد  لامک )  ) یفیک یتفرشیپ   - 4

ُتْمَْمتَأ َو  : } دـناسر مامتا  ینایاپ و  لـحارم  هب  ار  نآ  و  درک ، داـجیا  تیـالو )  ) یهلا قلطم  تمعن  رد  ّتیماـمت )  ) یّمک یتفرـشیپ   - 5
 . یتَمِْعن ْمُْکیَلَع 

{. ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو  : } ددرگ مدرم  يدبا  نید  تیالو ، اب  ِمالسا  ات  دش  یضار  ادخ  زین  غالبا  هلحرم  رد   - 6

.دش مالسا  خیرات  رد  دیدج  يا  ههرب  زاغآ  زور  نآ  نیا ، ربانب 

هیآ لوزن  تیفیک 

ماگنه هدـش و  لزان  اه  شخب  هیقب  زا  ادـج  هیآ  زا  شخب  نیا  هک  دـنا  هداد  لامتحا  تایاور ، رهاظ  ياضتقا  هب  هعیـش  ياملع  زا  یخرب 
اب هیآ  نیا  عومجم  دـنیوگ : یم  تنـس  لها  نارّـسفم  همه  ای  بلاغ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  هداد  رارق  اج  نیا  رد  نآرق  يروآ  عمج 

دروم هناگادـج  روط  هب  لامتحا  ود  ره  تسا  مزال  ور  نیا  زا  .دراد  كرتشم  نومـضم  نآ ، نوگانوگ  ياه  تمـسق  هدـش و  لزان  مه 
: دریگ رارق  وگتفگ  ثحب و 
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هک هنوگ  نامه  ینعی  دشاب ، لوزن  تدحو  ای  ددعت  لیلد  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  تایآ  تدحو  ای  دّدعت  دـنیوگ : یم  هعیـش  ياملع   - 1
هیآ رد  ًالثم  .دـشاب  دـناوت  یمن  نآ  ياه  شخب  مامت  لوزن  تدـحو  لیلد  زین  ندوب  هیآ  کی  تسین ، لوزن  دّدـعت  ناشن  ندوب ، هیآ  ود 

ياوتحم نومـضم و  هک  نانچ  تسا ، شدوخ  دعب  لبق و  زا  لقتـسم  هیآ ، نیا  هک  دهد ، یم  ناشن  هدـمآ ، بازحا  هروس  رد  هک  ریهطت 
ناشن دنا  هدرک  لقن  زین  تنـس  لها  ياملع  هک  یلوزن  نأش  .دراد  دوخ  دعب  لبق و  بطاخم  زا  ریغ  یبطاخم  هک  دهد  یم  تداهـش  نآ 

.تسا هدش  لزان  صاخ  يا  هعقاو  رد  هیآ  زا  هرقف  نیا  دهد  یم 

َمْوَْیلَأ : } دـیامرف یم  كوخ و ...  تشوگ  رادرم ، نوـخ ، مکح  ناـیب  ماـگنه  اریز  تسا ؛ رارق  نیمه  زا  بلطم  زین  ثحب  ّلـحم  هیآ  رد 
{. ...ْمُِکنید ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َسِئَی 

هک تسا  نآ  شدهاش  .دوش  یمن  نید  لیمکت  نمـشد و  سأی  بجوم  نآ  لاثما  نوخ و  مکح  ندـش  مولعم  میناد  یم  هک  روط  نامه 
یندـم هروس  نیلوا  هک  هرقب ، هروس  زا  هیآ 173  رد  زینو  هیآ 115 -  لحن ، هیآ 145 و  ماعنا ، یّکم -  هروس  ود  رد  ًـالبق  ماـکحا ، نیا 
ماکحا نیا  غالبا  لوزن و  رگا  هک  یلاح  رد  تسین ، حرطم  اـه  نآ  رد  نید  لـیمکت  راـفک و  سأـی  ناونع  یلو  دوب  هدـش  لزاـن  تسا ،

.دش یم  رکذ  َسِئَی  َمْوَْیلَأ   } زین اه  هروس  نآ  رد  دیاب  دشاب  یتّیصاخ  نینچ  ياراد 

، نآ رد  هک  دشاب  يزور  هب  هراشا  دیاب  هکلب  دشاب ، و ...  رادرم ، نوخ ، مکح  لوزن  زور  هب  هراشا  دناوت  یمن  ...َمْوَْیلَأ }  } بیترت نیدـب 
مرکا ّیبـن  هک  دراد  يزور  هب  هراـشا  ...ُْتلَمْکَأ } َمْوَْیلَأ   } هیآ دراد  داـقتعا  هعیـش  تهج  نیا  زا  .تسا  هدـش  عقاو  يرگید  ّمهم  هثداـح 

(1) ؛  َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اـی  : } دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  هچ  نآ  .دومن  یلمع  ار  غیلبت »  » هیآ هلآو  هیلع  هللا  یلص 
تسیب و تامحز  دـش  یمن  لاثتما  رگا  هک  يرما  .نک » غالبا  مدرم  هب  دـش  لزان  وت  هب  تراـگدرورپ  يوس  زا  هک  هچ  نآ  ربماـیپ ! يا  »

.دیدرگ یمن  غالبا  یهلا  تلاسر  تفر و  یم  رده  هب  ترضح  نآ  هلاس  هس 

ربمایپ روتـسد  هب  نآرق  يروآ  عمج  ماگنه  نکیل  هدش ، لزان  دوخ  دعب  لبق و  زا  يادج  شخب ، ود  نیا  مییوگب : دیاب  ای  هک  نیا  هجیتن 
نآ زا  دعب  هک  یناسک  روتسد  هب  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 
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: مییوگب هک  نیا  ای  .تسا  هتفرگ  رارق  اج  نیا  رد  نآرق -  نیودـت  رد  فلتخم  ینابم  قبط  دـنتخادرپ -  نآرق  يروآ  عمج  هب  ترـضح 
تـسا یهقف  ماکحا  یخرب  لوزن  فرظ  هک  تهج  نآ  زا  هیآ ، لوزن  زور  هب  نکیل  هدـش ، لزاـن  دوخ  دـعب  لـبق و  هارمه  هلمج  ود  نیا 

.تسا هتفرگ  رارق  تالمج  نیا  نیب  هک  تسا  يا  هضرتعم  هلمج  هکلب  درادن ، هراشا 

یمن دراو  نآ  يانعم  رد  یللخ  دوب و  دهاوخ  لماک  ّمات و  هیآ ، هیقب  مینک  فذح  ار  هلمج  ود  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  اعّدـم  نیا  دـّیؤم 
.دش دهاوخ  رت  تحار  ریسفت  همجرت و  رت و  نشور  انعم  هکلب  دنک ، یمن  داجیا  انعم  رد  یللخ  ریهطت  هیآ  فذح  هک  نانچ  .دوش 

رب هماع  نارّـسفم  هک  نانچ  تسین ، اه  نآ  زا  يادـج  هدـش و  لزان  هیآ  ياه  تمـسق  هیقب  هارمه  هلمج  نیا  هک  نیا  رگید  لاـمتحا   - 2
.دنرواب نیا 

تهج نیا  رد  یشقن  لوزن ، تدحو  اریز  تسا ؛ هیآ  رد  روکذم  ماکحا  لوزن  زور  هب  هراشا  مویلا » : » تفگ ناوت  یم  زین  لامتحا  نیا  اب 
ْنَع ْضِرْعَأ  ُفُسُوی  : } دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هب  باطخ  اـب  فسوی  هروس  هیآ 29  ردـص  هک  هنوگ  نامه  .درادـن 

؛  ِِکْبنَِذل يرِفْغَتْسا  َو  : } تسا هدمآ  رصم  زیزع  رـسمه  هب  باطخ  نآ  لیذ  رد  و  .نک » رظن  فرـص  هثداح  نیا  زا  فسوی ! يا  « ؛} اذه
نایم هب  رـصم  زیزع  رـسمه  زا  یمان  تسین و  رتشیب  هیآ  کی  اه  نیا  عومجم  هک  نآ  اـب  .نک » رافغتـسا  شیوخ  هاـنگ  زا  نز ! يا  وت  «و 

ياـهوگتفگ تارواـحم و  رد  هچرگ  نیا ، رباـنب  .تسا  رفن  کـی  هب  باـطخ  هیآ  شخب  ود  ره  هک  هدرکن  اـعدا  یـسک  .تـسا  هدـماین 
ناوت یمن  نکیل  دـنراد ؛ تیانع  هّجوت و  نادـب  دـنرب و  یم  مان  یئـالقع  يا  هدـعاق  لـصا و  کـی  ناونع  هب  قایـس  تدـحو  زا  یفرع ،

نآ فالخ  رب  یجراخ  ای  یلخاد  هنیرق  رگا  هژیو  هب  دشاب ، دّیؤم  ای  لیلد  دناوت  یم  هشیمه  تسا و  یمومع  یّلک و  هدعاق  کی  تفگ :
.دشاب هتشاد  دوجو 

ترورض و رارطـضا و  زا  نخـس  نآ ، ياهتنا  رد  و  تسا ، مارح  ياه  تشوگ  زا  نخـس  هدئام  موس  هیآ  يادتبا  رد  دنیوگ : یم  یخرب 
هللا یلصربمایپ  ینیـشناج  تماما و  تیالو و  هلأسم  لامکا  هیآ  زا  دوصقم  رگا  تسا ، هدمآ  لامکا »  » هیآ ود  نآ  طسو  رد  نآ و  مکح 

؟ دراد هیآ  لیذ  ردص و  اب  یبسانت  هچ  تسا  هلآو  هیلع 
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: خساپ

یلـصربمایپ روتـسد  هب  تشگ  یم  لزان  هک  یلکـش  نامه  هب  هکلب  تسا ، هدشن  میظنت  کیـسالک  باتک  کی  تروص  هب  نآرق  تایآ 
رد هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یتالاؤس  رطاخ  هب  ثحب  دروم  هیآ  ردص  تسا  نکمم  نیا  ربانب  .دش  یم  تبث  هلآو  هیلع  هللا 

لزان ثحب  دروم  هیآ  هدمآ و  شیپ  ریدغ  هعقاو  یتّدم  زا  دعب  و  دشاب ، هدش  لزان  ریدغ  هعقاو  زا  لبق  هدـش ، مارح  ياه  تشوگ  دروم 
زا یقادصم  ای  رارطـضا  هلأسم  سپـس  .دنا  هدرک  تبث  مارح  ياه  تشوگ  مکح  لابند  هب  ار  نآ  یحو  ناگدنـسیون  باّتک و  هتـشگ و 

هدرک تبث  هیآ  طسو  تمـسق  لابند  هب  تسا  رارطـضا  مکح  يواح  هک  ار  هیآ  لیذ  هدـش و  لزاـن  نآ  مکح  هداد و  خر  نآ  قیداـصم 
.دنشاب هتشاد  مه  اب  یّصاخ  بسانت  تایآ  تسین  مزال  قوف ، هتکن  هب  هجوت  اب  نیا ، ربانب  .دنشاب 
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لئاس لأس  هیآ 

لئاس لأس  هیآ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  تیالو و  تماما و  رب  ریدغ  ثیدح  تلالد  هدش و  لزان  مخ  ریدغ  هصق  هرابرد  هک  یتایآ  زا  یکی 
(1) ؛  ٌِعفاد َُهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو *  ٍباذَِـعب  ٌلـِئاس  َلَأَـس  : } دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  .تسا  لـئاس » لأـس   » هیآ دـنک  یم  دـییأت  ار 
« .دنک عفد  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چیه  و  تسا ، نارفاک  صوصخم  باذع  نیا  .دوش  عقاو  هک  درک  یباذع  ياضاقت  يا  هدننکاضاقت  »

لاؤس دـنک ؟ یم  دـییأت  ار  تیالو  تماما و  رب  ثیدـح  تلالد  هنوگچ  و  دراد ؟ ریدـغ  هعقاو  اب  طابترا  هنوگچ  و  تسیچ ؟ هّصق  لـصا 
.میزادرپ یم  نآ  هب  ثحبم  نیا  رد  هک  تسا  ییاه 

ریدغ هصق  دروم  رد  هیآ  لوزن  هب  فارتعا 

هراشا

: لیبق زا  دنناد  یم  ریدغ  هصق  هب  طوبرم  ار  هیآ  نیا  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب 

یبلعث قاحسا  وبا   - 1

هدش لزان  یـسک  هچ  نأش  رد  هک  دـش  لاؤس   { ٌِلئاس َلَأَس   } لجو زع  دـنوادخ  لوق  ریـسفت  هرابرد  هینیع  نب  نایفـس  زا  دـیوگ : یم  وا 
هرابرد نم  زا  وت  تفگ : باوج  رد  وا  تسا ؟
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: شناردـپ زا  دـمحم  نب  رفعج  زا  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  .دوـب  هدرکن  لاؤـس  نم  زا  وـت  زا  لـبق  یـسک  هک  يدرک  لاؤـس  يا  هلأـسم 
هاگنآ .درک  عمج  ار  همه  هداد و  ادن  ار  مدرم  دـندرب  یم  رـس  هب  مخ  ریدـغ  نیمزرـس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه 

همه رد  دـش و  عیاـش  ربـخ  نیا  .تسوا  يـالوم  یلع  نیا  میوا  يـالوم  نم  سک  ره  دوـمرف : تفرگ و  ار  بلاـط  یبا  نـب  یلع  تـسد 
نیمزرس دراو  دوب  راوس  دوخ  رتش  رب  هک  یلاح  رد  وا  .دیـسر  يرهف  نامعن  نب  ثراح  هب  ربخ  هلمج  نآ  زا  .دیچیپ  اهرهـش  اهروشک و 

رد دمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  هب  هاگ  نآ  .تسب  ار  وا  ياپ  دیناباوخ و  ار  رتش  هدمآ  نییاپ  دوخ  رتش  زا  دش و  حـطبا 
ّتینادحو هب  تداهش  ات  يدرک  رما  دنوادخ  بناج  زا  ار  ام  دمحم ! يا  درک : ضرع  .دوب  دوخ  باحـصا  زا  یعمج  نایم  رد  هک  یلاح 

.میدرک لوبق  وت  زا  زین  ار  نآ  .میناوخب  زامن  تبون  جنپ  ات  يدومن  رما  .میدرک و  لوبق  مه  ام  ییادخ ، لوسر  وت  هک  نیا  میهد و  ادـخ 
رـسپ ناوزاب  هک  نآ  ات  يدـشن  یـضار  نیا  هب  .میدرک  لوبق  زین  ار  اـه  نآ  يدرک  رما  جـح  ناـضمر و  هاـم  هزور  تاـکز و  هب  ار  اـم  و 

یلع نیا  میوا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  « ؛» هـالوم یلعف  هـالوم  تنک  نـم  : » یتـفگ يداد و  يرترب  اـم  رب  ار  وا  هدرب و  ـالاب  ار  تیوـمع 
!؟ لجو زع  يادخ  بناج  زا  ای  یتفگ  دوخ  بناج  زا  هک  دوب  یبلطم  نیا  ایآ  .تسوا » يالوم 

نیا رد  .تسا  هدوب  دـنوادخ  بناـج  زا  بلطم  نیا  اـنامه  تسین  ییادـخ  وا  زج  هک  یـسک  هب  مسق  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هچ نآ  رگا  ایادـخ ! راب  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  درک  تکرح  دوخ  هلحار  يوس  هب  هدرک و  تشپ  ربمایپ  هب  نامعن  نب  ثراح  ماـگنه 

دنوادخ هک  دوب  هدیسرن  دوخ  رتش  هب  وا  .تسرفب  نم  رب  كاندرد  یباذع  ای  رابب  نامسآ  زا  یگنس  نم  رب  تسا  قح  دیوگ  یم  دمحم 
زع دنوادخ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .دیسر  لتق  هب  قیرط  نیا  اب  دمآ و  نوریب  وا  تشپ  زا  هدروخ و  وا  رـس  رب  هک  داتـسرف  یگنـس  وا  رب 

(1)  . ٌِعفاد َُهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو *  ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  : } درک لزان  ار  هیآ  نیا  لجو 

یبلعث قاحسا  یبا  همجرت 

ملع رد  دوخ  نامز  لها  ياتکی  وا  روهشم ، رّـسفم  يروباشین ، یبلعث  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  قاحـسا  وبا  : » دیوگ یم  ناکّلخ  نبا 
نآ اب  هک  هتشون  يریسفت  .دوب  ریسفت 
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دورد وا  رب  هدرک و  دای  ار  وا  روباشین  خـیرات  قایـس  باتک  رد  یـسراف  لیعامـسا  نب  رفاغلادـبع  .تسا  هدـمآ  قیاـف  نیرـسفم  ریاـس  رب 
(1) «. ...تسا هتسناد  نانیمطا  قوثو و  دروم  لقنلا و  حیحص  ار  وا  زین  هداتسرف و 

(2) «. تسا ّقثوم  ّتیبرع و  رد  رظن  بحاص  ملاع ، ظفاح ، وا  : » دیوگ یم  وا  هرابرد  زین  يدفص 

هنییع نب  نایفس  همجرت 

نبا رعـسم ، يروث ، شمعا ، ...هنییع  نب  نایفـس  : » دـیوگ یم  وا  هراـبرد  يوون  .تسا  تنـس  لـها  دزن  قوثو  دروـم  ریهاـشم  زا  ناـیفس 
، بهو نبا  یعفاش ، حـلاص ، نب  نسح  عیبر ، نب  سیق  دـیز ، نب  داّمح  ناّطق ، يدـهم ، نبا  كرابم ، نبا  عیکو ، ماّـمه ، هبعـش ، حـیرج ،

هدرک لقن  تیاور  وا  زا  دنتـسین ، شرامـش  لباق  هک  رایـسب  یقئالخ  يدیمح و  هیوهار ، نبا  نیعم ، نبا  ینیدـم ، نبا  لبنح ، نب  دـمحا 
(3) «. دنراد وا  هبترم  تمظع  تلالج و  تماما و  رب  قافتا  املع  .تسا  هدرک  لقن  تیاور  هنییع  نبا  زا  وا  و  ناّطق ، زا  يروث  .دنا و 

هتفر نیب  زا  زاجح  ملع  نایفـس  کلام و  دوبن  رگا  هتفگ : یعفاش  زاجح .» خیـش  یلاله  هنییع  نب  نایفـس  دمحم  وبا  ماما  : » دیوگ یبهذ 
وا زا  ننس  هب  رتاناد  ار  یـسک  نم  هتفگ  دمحا  ...مدیدن و  ار  هنییع  نبا  دننامه  هتفگ : دسا  نب  زهب  .دوب  ثیدح  رد  مدق  تباث  وا  ...دوب 

(4) «. متفاین

« ...تسوا ثیدح  تحص  رب  عامجا  هدوب و  عرواب  تباث ، ملاع ، ماما ، وا : هک  دنا  هتفگ  وا  قح  رد  املع  : » دیوگ یم  یعفای 

ص:199

ص 61و62. ج 1 ، نایعالا ، تایفو  . 615 - 1
ص 33. ج 8 ، تایفولاب ، یفاولا  . 616 - 2

ص 224. ج 1 ، تاغللاو ، ءامسألا  بیذهت  . 617 - 3
هنس 197. ثداوح  ربعلا ، . 618 - 4
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(1).

م 223)  ) يوره دیبع  وبا   - 2

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه  : » دـسیون یم   { ٌِلئاس َلَأَس   } هیآ لیذ  رد  نآرقلا » بیرغ   » مان هب  شریـسفت  رد  يوره 
نب ثراح  نب  رـضن  نب  رباج  دـش  شخپ  اهرهـش  اهروشک و  رد  بلطم  نآ  دـناسر و  مدرم  هب  دـنک  غالبا  دوب  رارق  هچ  نآ  مخ  ریدـغ 
رخآ ات  ...میهد  ادـخ  تینادـحو  هب  تداهـش  هک  يدرک  رما  ادـخ  بناج  زا  ار  ام  وت  دـمحم ! يا  درک : ضرع  دـمآ و  يردـبع  هدـلک 

«. تیاور

حیحـص نسح و  شتیاور  دوب ، یمالـسا  مولع  رد  فلتخم  نونف  ياراد  و  ینّابر ، يدرم  وا  : » دسیون یم  يوره  همجرت  رد  ناکلخ  نبا 
(2) «. دشاب هدرک  دراو  ینعط  وا  نید  رما  رد  هک  مسانش  یمن  ار  یسک  .دوب و  لقنلا 

یئوّمح مالسالا  خیش   - 3

نب مساقلادبع  نیدلا  لامج  یـضاق  زا  ناردـب ، نب  ظفاحلادـبع  نیدـلادامع  خیـش  زا  نیطمـسلا » دـئارف   » باتک زا  مهدزناپ  باب  رد  وا 
زا نم  تفگ : هک  هدرک  لقن  يدحاو  دمحا  نب  یلع  نسحلا  یبا  زا  یقهیب ، یمزراوخ  دـمحم  نب  رابجلادـبع  زا  يراصنا ، دمـصلادبع 

لاؤس ٍِعقاو  ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس   } هیآ نیا  هرابرد  هنییع  نب  نایفـس  زا  هک  مدرک  تئارق  شریـسفت  رد  یبلعث  قاحـسا  یبا  داتـسا  ام  خیش 
(3) ...دومن لقن  میدرک ) رکذ  ًالبق  هک   ) ار ثیدح  نیا  وا  تسا ؟ هدش  لزان  یسک  هچ  نأش  رد  هک  دش 

لاس 722 رد  هدوب و  یبهذ  خویـش  زا  هک  تسا  یعفاش  عماجملا  وبا  نیدلاردص  هیومح  نب  دّیؤم  نب  دمحم  نب  میهاربا  نامه  یئومح 
(4) .دنا هدرک  یفرعم  هقف  ثیدح و  مولع  رد  ماما  ار  وا  تنس  لها  ءاملع  .تسا  هتفای  تافو 

.تسا هدیسر  نایاپ  هب  شفیلأت  لاس 716  رد  نیطمسلا » دئارف   » وا باتک 

ص:200

هنس 198. ثداوح  نانجلا ، هآرم  . 619 - 1
مقر 534. ص 60 ، ج 4 ، نایعالا ، تایفو  . 620 - 2

ح 63. ص 82 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 621 - 3
مقر 156. ص 125 ، یبهذلا ، خویش  مجعم  ص 1505 ؛  ج 4 ، ظافحلا ، هرکذت  . 622 - 4
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(1) «. دش غراف  لاس 716  رد  نیطمسلا ) دئارف   ) شباتک زا  ینیوج  : » دیوگ یم  يدادغب 

.دنا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  لئاضف و  لقن  رد  تنس  لها  هک  تسا  ییاه  باتک  نیرتهب  زا  وا  باتک 

یناکسح مکاح   - 4

هدرک لقن  هباحص  زا  يدادعت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  یخرب  زا  رایسب  ياهدنـس  اب  ار  تیاور  نیا  یفنح  یناکـسح  مکاح 
: مینک یم  لقن  ار  اه  نآ  زا  تیاور  کی  ام  کنیا  .تسا 

زا يدسا ، نسح  نب  نمحرلادبع  زا  ینابیـش ، رفعج  نب  دمحا  نب  هَّللادبع  دمحم  وبا  زا  وا  و  يدادـغب ، دـمحم  نب  دـمحم  رکبوبا  زا  وا 
: تفگ هک  هدرک  لقن  نامی  نب  هفیذـح  زا  یعبر ، زا  روصنم ، زا  دیعـس ، نب  نایفـس  زا  نیکد ، نب  لضف  زا  یئاسک ، نیـسح  نب  میهاربا 

يرهف رذنم  نب  نامعن  هالوم » یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  یماگنه 
(2) .دنک یم  لقن  ار  هصق  رخآ  ات  هاگنآ  تفگ ...: داتسیا و 

(3) «. دوب ...راد  نید  لضاف ، هیقف ، وا  : » دیوگ یم  وا  همجرت  رد  يروباشین  رفاغلادبع  ظفاح  يدادغب : دمحم  نب  دمحم  رکبوبا  - 

ار اه  نآ  همه  تشاد ، يرایـسب  لاوما  وا  : » دیوگ یم  وا  همجرت  رد  يدادغب  بیطخ  يروباشین : ینابیـش  رفعج  نب  دمحا  نب  هَّللادبع  - 
دروم وا  ...دینـش  ثیدـح  رتشیب  شرـصع  مه  ياملع  مامت  زاو  تفرگ ، راکب  کین  لاـمعا  داـهج و  جـح و  ملع و  لـها  ملع و  هار  رد 

(4) «. ...تسا قوثو 

ار وا  شنیرـصاعم  زا  یخرب  هچرگ   (5) .تسا هدرک  دـیجمت  شا  همجرت  رد  ار  وا  يدادـغب  بیطخ  يدـسا : نسح  نب  نمحرلادـبع  - 
یبهذ و يأر  رب  انب  یلو  دنا  هدرک  فیعضت 

ص:201

ص 182. ج 4 ، نونظلا ، فشک  لیذ  رد  نونکملا  حاضیا  . 623 - 1
ص 385-381. ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 624 - 2

ص 37. روباشین ، خیرات  یف  قایسلا  . 625 - 3
ص 391. ج 9 ، دادغب ، خیرات  . 626 - 4

ص 292. ج 10 ، نامه ، . 627 - 5
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(1) .تسین هجوت  لباق  رصاعم  فیعضت  رجح  نبا 

نومأم هقث  ار  وا  مکاح  ...دـباع  هقث ، ظفاح ، ماـما  : » دـیوگ یم  وا  هراـبرد  یبهذ  لزید : نبا  هب  فورعم  یئاـسک  نیـسح  نب  میهاربا  - 
(2) «. ...تسا هدرک  یفرعم 

هب يراخب  خویش  ناگرزب  زا  هدوب و  تبث  هقث ، وا  : » دیوگ یم  رجح  نبا  .دیآ  یم  رامـش  هب  هتـس  حاحـص  لاجر  زا  وا  نیکد : نب  لضف 
(3) «. دیآ یم  باسح 

ار وا  املع  زا  يرایسب  نیعم و  نب  ییحی  لیبن و  مصاع  وبا  هنییع و  نب  نایفس  هبعش و  تسا ، يروث  هب  فورعم  هک  وا  دیعـس : نب  نایفس 
رد یبعش  شنامز ، رد  سابع  نبا  دنرفن : هس  ثیدح  باحصا  دیوگ : یم  هنییع  نب  نایفـس  .دنا  هدرک  یفرعم  ثیدح  رد  نینمؤملاریما 
ره دهز و  ثیدح و  هقف و  رد  ار  سک  چیه  نیعم  نب  ییحی  هک  مدرک  هدهاشم  دـیوگ : یم  يرود  سابع  .شنامز  رد  يروث  شنامز ،

(4) .تسا هتس  حاحص  لاجر  زا  وا  .تشاد  یمن  مدقم  نایفس  رب  زیچ ،

سیلدـت لها  تبث و  هقث ، وا  : » هتفگ وا  نأش  رد  رجح  نبا  هدوب و  هتـس  حاحـص  لاجر  زا  هک  تسا  رمتعم  نب  روصنم  نامه  روصنم : - 
(5) «. تسا هدوبن 

هدرک یفرعم  دـباع  هقث و  ار  وا  رجح  نبا  .دـیآ  یم  باـسح  هـب  هتـس  حاحـص  لاـجر  زا  هـک  تـسا  شارِخ  نـب  یعبر  ناـمه  یعبر : - 
(6) .تسا

.تسا ردقلا  لیلج  باحصا  زا  وا  نامی : نب  هفیذح  - 

باحصا مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  هباحص  زا  یخرب  زین  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  یخرب  ار  تیاور  نیا 

ص:202

ص 111. ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ص 234 ؛  ج 5 ، نازیملا ، ناسل  . 628 - 1
ص 184. ج 13 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 629 - 2

ج 2 ص 110. بیذهتلا ، بیرقت  . 630 - 3
ص 169-164. ج 11 ، لامکلا ، بیذهت  . 631 - 4

ص 177. ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 632 - 5
ص 243. ج 1 ، نامه ، . 633 - 6
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.مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماما   - 1

.مالسلا هیلعرقاب  دمحم  ماما   - 2

.مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما   - 3

.سابع نب  هَّللادبع   - 4

.نامی نب  هفیذح   - 5

.صاقو یبا  نب  دعس   - 6

.هریره یبا   - 7

هماع زا  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  دوخ  بتک  رد  تنس  لها  ياملع  زا  يا  هدع  ار  ثیدح  نیا  نومضم 

(1) {. 223  } يوره دیبع  وبا  ظفاح   - 1

(2) {. 351  } يدادغب یلصوم  ساّقن  رکبوبا   - 2

(3) {. 427  } يروباشین یبلعث  قاحسا  وبا   - 3

(4) .یفنح یناکسح  مکاح   - 4

(5) {. 567  } یبطرق ییحی  رکبوبا   - 5

(6) {. 654  } یفنح يزوج  نب  طبس   - 6

(7) .یئومح مالسالا  خیش   - 7

(8) .یفنح يدنرز  دمحم  خیش   - 8

ص:203

.نآرقلا بیرغ  ریسفت  . 634 - 1
.رودصلا ءافش  ریسفت  . 635 - 2

.نایبلاو فشکلا  . 636 - 3
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ص 383. ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 637 - 4
ص 278. ج 8 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  . 638 - 5

ص 30. صاوخلا ، هرکذت  . 639 - 6
ح 63. ص 82 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 640 - 7

ص 93. نیطمسلا ، ررد  مظن  . 641 - 8

تاهبش هب  خساپو  www.Ghaemiyeh.comیسانشریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 325زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) .یکلام غاّبص  نبا  نیدلارون   - 9

(2) .یعفاش يدوهمس  نیدلارون  دیس   - 10

(3) .يدامع دوعسلا  وبا   - 11

(4) .یعفاش ینیبرش  نیدلا  سمش   - 12

(5) .يزاریش نیدلا  لامج  دیس   - 13

(6) .یعفاش يوانم  نیدلا  نیز  خیش   - 14

(7) .یعفاش یبلح  یلع  نیدلا  ناهرب  خیش   - 15

(8) .یعفاش یجنلبش  نمؤم  دیس   - 16

(9) .یعفاش یکم  ریثکاب  نب  دمحا  خیش   - 17

(10) .يروفص نمحرلادبع  خیش   - 18

(11) .یعفاش یفنح  نیدلا  سمش   - 19

(12) .یکلام یناقرز  هَّللادبع  وبا   - 20

(13) .یفنح يزودنق   - 21

(14) .یجنگ فسوی  نب  دمحم   - 22

ص:204

ص 41. همهملا ، لوصفلا  . 642 - 1
ص 179. نیدقعلا ، رهاوج  . 643 - 2

ص 29. ج 9 ، میلسلا ، لقعلا  داشرا  . 644 - 3
ص 380. ج 4 ، رینملا ، جارسلا  . 645 - 4

ص 40. مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  یف  نیعبرالا  . 646 - 5
ص 218. ج 6 ، ریغصلا ، عماج  حرش  . 647 - 6

ص 274. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا  . 648 - 7
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ص 159. راصبالا ، رون  . 649 - 8
ص 119. لآملا ، هلیسو  . 650 - 9

ص 209. ج 2 ، سلاجملا ، ههزن  . 651 - 10
ص 378. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  حرش  . 652 - 11

ص 13. ج 7 ، هّیندللا ، بهاوملا  حرش  . 653 - 12
ص 274. هدوملا ، عیبانی  . 654 - 13

.بلاطلا هیافک  . 655 - 14
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.نارگید و 

ثیدح تلالد 

رد ـالوم  زا  دوصقم  رگا  اریز  دراد ، ریدـغ  ثیدـح  رد  یتسرپرـس  ياـنعم  رب  تلـالد  هک  تسا  ینئارق  دـهاوش و  هلمج  زا  تیاور  نیا 
هّجاحم هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  هنوگ  نیا  نامعن  نب  ثراح  هک  تشاد  یترورض  هچ  دوب  ترـصن  ای  ّتبحم و  ریدغ  ثیدح 

یلع ترـضح  تماما  یتسرپرـس و  يانعم  ریدغ  ثیدح  زا  وا  متح  روط  هب  دـنک ؟ گرم  ياضاقت  دـنوادخ  زا  رما  تیاهن  رد  هدرک و 
زا یتساوخرد  نینچ  هک  دش  ثعاب  وا  دسح  هدرواین ، لمحت  تشاد  ترـضح  اب  هک  يدانع  تهج  هب  اذل  دوب ، هدیمهف  ار  مالـسلا  هیلع 

.دیامن دنوادخ 

تاهبش هب  خساپ 

حیضوت

کی ره  هتخادرپ و  تاهبش  نیا  هب  کنیا  دنا  هدمآرب  ثیدح  نیا  بیذکت  ای  هیجوت  ددصرد  تنس  لها  ياملع  زا  نیبصعتم  زا  یخرب 
: داد میهاوخ  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار 

!! تسا یّکم  جراعم  هروس   - 1

قافتا هب  تسا  هدـمآ  نآ  لوا  رد  هیآ  نیا  هک  جراعم  هروس  : » دـیوگ یم  ثیدـح  نیا  رب  دوخ  تالاکـشا  زا  يرـس  کی  رد  هیمیت  نبا 
(1) «. تسا هدوب  ریدغ  هعقاو  زا  لبق  رتشیب  ای  لاس  هد  نآ  لوزن  هجیتن  رد  تسا ، یّکم  ملع  لها 

خساپ

هک تسا  نکمم  اریز  نآ ؛ تاـیآ  عومجم  هن  تسا  هکم  رد  هروس  عوـمجم  لوزن  نآ  زا  نّقیتـم  هدرک  اـعدا  هیمیت  نبا  هک  ار  یعاـمجا 
.دشاب یندم  هیآ  نیا  صوصخ 

هدش لزان  اجک  رد  شا  هیآ  هروس  نآ  لوا  هک  تسا  نیا  تسا  یندم  ای  یّکم  يا  هروس  هک  نیا  رد  هدـعاق  دـنک  یلاکـشا  یـسک  رگا 
.درادن يراگزاس  هروس  ندوب  یّکم  اب  سپ  تسا  یندم  هیآ  اب  هروس  حاتتفا  نوچ  و  دشاب ،

ص:205

ص 31. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  . 656 - 1
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: تسا هدمآ  بلطم  نیا  فالخ  رب  هک  يدراوم  رایسب  هچ  اریز  تسا  عقاو  فالخ  اعدا  نیا  مییوگ : یم  باوج  رد 

(1) .نآ لوا  زا  هیآ  هد  زج  هب  تسا  یّکم  نآ  تایآ  مامت  توبکنع : هروس  فلا - 

(2) .تسا یندم  هک  نآ  لوا  زا  هیآ  تفه  زج  هب  تسا  یّکم  نآ  تایآ  مامت  فهک : هروس  ب - 

(3) .نآ لوا  هیآ  زج  هب  تسا  یکم  نآ  تایآ  مامت  نیفّفطم : هروس  ج - 

(4) .نآ لوا  هیآ  زج  هب  تسا  یّکم  نآ  تایآ  مامت  لیل : هروس  د - 

(5) .نآ لوا  زا  هیآ  هد  زج  هب  تسا  یندم  نآ  تایآ  مامت  هلداجم : هروس  ه - 

(6) .نآ لوا  هیآ  زج  هب  تسا  یندم  نآ  تایآ  مامت  دلب : هروس  و - 

!! درک دهاوخن  باذع  ربمایپ  دوجو  اب  دنوادخ   - 2

لزان نآ  رطاخ  هب  یباذع  مه  نآ  زا  دعب  و  دنا ، هتفگ  هکم  رد  نیکرـشم  هک  تسا  یبلطم  ببـس  هب  هیآ  نیا  : » دیوگ یم  زین  هیمیت  نبا 
يا  ] یلو »(7) ؛  َنوُرِفْغَتْـسَی ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو  ُهَّللا  َناک  ام  ْمِهیف َو  َْتنَأ  ْمَُهبِّذَُعِیل َو  ُهَّللا  َناک  ام  َو  : } دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  اریز  دـشن ؛

یمن ناشباذـع  ادـخ  دـننک ، یم  رافغتـسا  ات  زین ]  ] .درک و دـهاوخن  تازاجم  ار  اه  نآ  دـنوادخ  یتسه ، اه  نآ  نایم  رد  وت  ات  ربماـیپ ]!
(8)« .دنک

خساپ

.دشاب هتشگ  لزان  ثراح  رب  ناکم  نیا  رد  یلو  دشاب  هدشن  دراو  نیکرشم  رب  هکم  رد  دنوادخ  باذع  هک  درادن  یتافانم  ًالوا :

ص:206

ص 41. ج 13 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  ص 133 ؛  ج 20 ، نایبلا ، عماج  . 657 - 1
ص 41. ج 1 ، ناقتالا ، ص 235 ؛  ج 10 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  . 658 - 2

ص 91. ج 30 ، نایبلا ، عماج  . 659 - 3
ص 47. ج 1 ، ناقتالا ، . 660 - 4

ص 215. ج 8 ، میلسلا ، لقعلا  داشرا  . 661 - 5
ص 47. ج 1 ، ناقتالا ، . 662 - 6

هیآ 33. لافنا ، هروس  . 663 - 7
.هنسلا جاهنم  . 664 - 8
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.دنتفرگ رارق  باذع  دروم  صاخشا  زا  یخرب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رصع  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  ًایناث :

زابرس مالسا  لوبق  زا  دومن و  ادخ  لوسر  ینامرفان  شیرق  هک  دنک  یم  لقن  دوعسم  نبا  زا  شدنـس  هب  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  فلا - 
نانآ رب  فسوی  لاس  تفه  دـننامه  ایادـخ ! راب  : » درک ضرع  دـنوادخ  هب  درک و  نیرفن  اـه  نآ  ّقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دز 

.دندروخ یم  رادرم  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  تفرگ و  ارف  ار  زاجح  هریزج  هبـش  یلاس  کشخ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .تسرفب  یطحق 
(1) ...دندرک یم  هدهاشم  دود  دننامه  ار  نامسآ  شطع  یگنسرگ و  تدش  زا  و 

هب ار  تکرح  نآ  صاع  نب  مکح  .دش  یم  لیام  پچ  تسار و  فرط  هب  تفر  یم  هار  هاگ  ره  ربمایپ  دنک : یم  لقن  ربلادبع  نبا  ب - 
ار وا  ترضح  دهد ، یم  ماجنا  ار  يراک  نینچ  هک  دید  ار  وا  يزور  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .داد  یم  ماجنا  ترضح  يازهتسا  تهج 

(2) .دیزرل یم  شندب  نتفر  هار  ماگنه  هک  دش  التبم  یتلاح  هب  زور  نامه  زا  .يوش  نینچ  هک  دنک  ادخ  هک  درک  نیرفن 

لوسر رب  وا  داتـسرف ، یّلحم  هب  ار  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لـقن  دـیز  نب  هماـسا  زا  دوخ  دنـس  هب  یقهیب  ج - 
شمکش هتفر و  ایند  زا  هک  دندرک  هدهاشم  ار  وا  .درک  نیرفن  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  .تسب  غورد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

(3) .درکن لوبق  ار  وا  نیمز  دننک  كاخ  ار  وا  دندرک  هچ  ره  نفد  ماگنه  .تسا و  هدش  هراپ 

مدرم زا  ناربمایپ  هکلب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دوجو  اب  هک  یباذع  زا  دوصقم  هک  دوش  یم  هدافتسا  رگید  ياه  هصق  ایاضق و  نیا  زا 
ياـضتقم اـب  قفاوم  بلطم  نیا  و  درف ، ود  اـی  درف  کـی  هب  طوـبرم  یـصوصخ و  باذـع  هن  تسا  یموـمع  باذـع  دوـش  یم  هتـشادرب 

.دراد ار  یئاضتقا  نینچ  ترورض  یهاگ  اریز  تسا ، تمکح 

ص:207

ح 4416. ص 1730 ، ج 4 ، يراخب ، حیحص  ح 39 ؛  ص 342 ، ج 5 ، ملسم ، حیحص  . 665 - 1
ص 359. لوا ، مسق  باعیتسالا ، . 666 - 2

ص 130. ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا  . 667 - 3
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!! دش یم  هزجعم  دیاب  دوب  نینچ  رگا   - 3

یم شخپ  مدرم  همه  نیب  رد  يا  هزجعم  ناونع  هب  لیف  باحـصا  هصق  دننامه  دیاب  دوب  حیحـص  هعقاو  نیا  رگا  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
(1) «. تسین نینچ  هک  یلاح  رد  دنتسناد  یم  ار  نآ  همه  دش و 

خساپ

لیف باحـصا  هصق  دروم  رد  اریز  تسا ، قرافلا  عم  سایق  لیف  باحـصا  هصق  هب  ار  يدرف  هعقاو  هیـضق و  کـی  هیمیت  نبا  ساـیق  ًـالوا :
يا هیـضق  هک  نامعن  نب  ثراح  هصق  فالخ  رب  دـش ، شخپ  مدرم  نیب  نآ  ربخ  عیرـس  اذـل  داتفا و  قافتا  یناگمه  میظع و  يا  هثداـح 

.تسا هدوب  صاخ  يا  هدودحم  رد  يدرف و 

یفخم رد  خیرات  لوط  رد  افلخ  هسردم  یعس  اذل  دیآ  یم  باسح  هب  مالسلا  هیلعریما  ترضح  لئاضف  زا  هّصق  نیا  هک  اج  نآ  زا  ًایناث :
.تسا هدوب  نآ  نتشاد 

!! دوش یمن  يویند  باذع  ناملسم   - 4

هتـشاد فارتعا  یمالـسا  هناگجنپ  يدابم  هب  هدوب و  ناملـسم  وا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثراح  تاملک  رهاظ  زا  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
(2) «. دوش یمن  باذع  تسا  ناملسم  هک  یسک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رصع  رد  ًاصوصخ  ایند  رد  هک  تسا  مولعم  .تسا و 

خساپ

هک دوش  یم  هدافتـسا  هدز  شمالک  رخآ  رد  هک  یفرح  نآ  زا  دوش  یم  هدافتـسا  ثراـح  مالـسا  هک  هنوگ  ناـمه  روکذـم  ثیدـح  زا 
.تسا هتشاد  ار  یباذع  نینچ  قاقحتسا  وا  اذل  .تسا و  كرشم  تقیقح  رد  هدش و  دترم 

ص:208

.هنسلا جاهنم  . 668 - 1
.نامه . 669 - 2
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ریدغ صن  زا  هباحص  رثکا  ضارعا  ّرس 

هراشا

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

تایآ و زا  مجه  نیا  دوجو  اـب  هک  دـش  هچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  تنـس  لـها  فرط  زا  هک  یلاکـشا  اـی  لاؤس  نیرخآ  دوش ،
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  دندرکن ؟ نآ  هب  یهّجوت  هدرک و  ییانتعا  یب  اه  نآ  هب  هباحـص  مالـسلا ، هیلع  یلع  تماما  نأش و  رد  تایاور 
یمن تایاور  ندش  تسس  ببس  مدرم  ضارعا  ایآ  دندیزگرب ؟ تفالخ  هب  ار  اه  نآ  دنتفر و  نارگید  غارس  هب  هدرک و  اهر  ار  مالـسلا 

؟ دوش

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

تایاور نیا  هب  هک  تسا  انعم  نادب  نیا  و  دـندومن ، ضارعا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هباحـص  رثکا  هک  منیب  یم  رگید  فرط  زا  یلو  مبای ،
(1) »؟ منک هچ  رکشل  یهایس  نیا  اب  نم  دنا ، هدرکن  لمع 

.ددرگ نشور  قح  ات  مینک  نایب  حوضو  روط  هب  ار  عوضوم  هتخادرپ و  لاؤس  نیا  هب  هک  دراد  اج  اذل 

ص:209

.تاعجارملا . 670 - 1
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هباحص نایم  رد  يرکف  طخ  ود  دوجو  لوا : لماع 

حیضوت

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

: ّصن لباقم  رد  داهتجا  يرکف  ّطخ  فلا - 

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

عون نیا  زا  ار  یناوارف  بئاصم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب و  رارق  افلخ  هسردـم  یـساسا  یناـبم  زا  يرکف  طـخ  نیا  .مییاـمن 
.دومن لّمحت  يرکف  طخ 

نید و تاروتـسد  هعومجم  لـباقم  رد  دـیاب  تسا ، دـقتعم  هک  تسا  يرگید  يرکف  طـخ  يرکف ، طـخ  هاـجتا و  نیا  لـباقم  رد  ب - 
.تسا تیب  لها  هسردم  رگید  ریبعت  هب  تیب و  لها  ياشمم  قیرط و  نامه  يرکف  طخ  نیا  .تشاد  لماک  دّبعت  هدوب و  میلست  تعیرش 

يداهتجا قیرط  نارادفرط 

هباحص زا  یهورگ  اذل  تسا ، ناسنا  تعیبط  لیم و  اب  قفاوم  يرما  حلاصم ، تیاعر  تهج  هب  صوصن  لباقم  رد  داهتجا  هک  اج  نآ  زا 
زا ناوت  یم  هک  دـنتخادرپ ، هلباـقم  هب  ترـضح  اـب  ًـالمع  هدز و  راـک  نیا  هب  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاـیح  ناـمز  ناـمه  زا 

دروخرب ربماـیپ  اـب  ًادـیدش  هیبیدـح  حلـص  رد  هک  دوـب  یـسک  وا  .تسناد  باـطخ  نب  رمع  ار  يرکف  طـخ  تأرج و  نیا  نارادـمدرس 
رد ار   (3)( مونلا نم  ریخ  هالـصلا   ) نآ ياج  هب  دومن و  طـقاس  نآ  زا  ار   (2)( لمعلاریخ یلع  ّیح   ) هدرک فّرـصت  ناذا  رد  (1) و  درک

رکـشل زیهجت  لاثما  روما  زا  یخرب  رد  وا   (5) .دومن لیطعت  زین  ار  عتمت  ّجح  (4) و  هدرک عنم  ءاسنلا  هعتم  زا  وا  .درک  هفاضا  حبـص  ناذا 
هماسا

ص:210

ح 1785. ص 1412 ، ج 3 ، باب 34 ، ریسلا ، داهجلا و  باتک  ملسم ، حیحص  . 671 - 1
ص 32. ج 2 ، راطوالا ، لین  ص 98 ؛  ج 2 ، یبلح ، هریس  . 672 - 2

ح 151. ص 57 ، أطوملا ، . 673 - 3
.هعتملا حاکن  باب  ص 131 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  . 674 - 4

ص 48. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 184 ؛  ج 2 ، داعملا ، داز  . 675 - 5
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تلالد همه  اه  نیا   (2) .دومن یلمع  تفلاخم  شتّیصو ، نتـشون  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب  تاود  ملق و  راضحا  (1) و 
اب هنوگ  نیا  يرکف  طـخ  تشادرب و  نآ  تهج  هب  هک  تسا  هتـشاد  هباحـص  زا  یخرب  نیب  رد  صاـخ  يرکف  طـخ  عون  کـی  دوجو  رب 

.دنتسناد یمن  شیب  يداع  درف  کی  ینآرق  یحو  ریغ  رد  ار  ربمایپ  اه  نآ  .دندرک  یم  لمع  ربمایپ 

ربمایپ هک  متسناد  یم  نم  : » دیوگ یم  دوخ  همان  تیـصو  نتـشون  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  تفلاخم  هیجوت  رد  باطخ  نب  رمع 
زا مالـسا  رب  طایتحا  ینابرهم و  تهج  هب  نم  یلو  دنک ، حیرـصت  ّیلع  مسا  هب  ات  دوب  هدومن  هدارا  وا  دسیونب ، تشاد  دـصق  يزیچ  هچ 

(3) «. مدومن عانتما  نآ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  تفلاخم  رد  افلخ  هسردم  رذع 

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

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

: شیرق تهارک   - 1

يراج دوخ  نابز  رب  ار  راعـش  نیا  زین  زورما  ناگدزبرغ  هک  دـندرک  یم  کسمت  يا  هلمج  هب  دوخ  تسیاشان  لـمع  هیجوت  رد  یهاـگ 
تّوبن رگا  دریگ ، رارق  نادناخ  کی  رد  تفالخ  تّوبن و  هک  دراد  تهارک  شیرق  دـنتفگ : یم  نانآ  .دـننک  یم  لابند  ار  نآ  هتخاس و 

رد یـسایس  هعـسوت  دیاب  هک  اجنآ  زا  (4) و  .دـنریگ رارق  رگید  ینادـناخ  رد  دـیاب  یبن  تفالخ  تماما و  هدوب ، مشاه  ینب  نادـناخ  رد 
یم بلـس  تسا  مشاه  ینب  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  تماما  تفالخ و  شیرق ، رظن  بلج  رطاخ  هب  اذل  دشاب ، یمالـسا  تموکح 

.مییامن

: خساپ

باوج رد  وا  .تسا  هداد  لالدتسا  نیا  ّدر  رد  سابع  نبا  نامز  نآ  رد  ار  خساپ  نیرتهب 

ص:211

ص 207. ج 3 ، یبلح ، هریس  ص 190 ؛  ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  . 676 - 1
.یضرملا باتک  ص 9 ، ج 7 ، يراخب ، حیحص  . 677 - 2

ص 21. ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  . 678 - 3
ص 107. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 223 ؛  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 63 ؛  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  . 679 - 4
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، قح یلو  درادن ، یلاکـشا  دوب ، ادـخ  هدارا  تساوخ و  هک  نآ  تهج  هب  درک  باختنا  دوخ  يارب  ار  تفالخ  شیرق  رگا  : » تفگ اهنآ 
ُهَّللا َلَْزنَأ  اـم  اوُـهِرَک  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ  : } تسا هدوـمرف  هدرک و  تیهارک  هب  فـصّتم  ار  یهورگ  لاـعتم  دـنوادخ  تسا ، رما  نیا  فـالخ 
طبح ار  ناشلامعا  ادخ  ور  نیا  زا  دنتـشاد ؛ تهارک  هدرک  لزان  دـنوادخ  هچ  نآ  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا   » (1) ؛  ْمَُهلامْعَأ َطَبْحَأَف 

!«. درک دوبان  و 

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

مالسا و نمشد  توافت و  یب  نید و  یب  يا  هّدع  هّجوت  بلج  رطاخ  هب  هک  درادن  انعم  هدش  اپرب  نید  مالسا و  مسا  هب  هک  یتموکح  رد 
دنوادخ بناج  زا  هک  یمالسا  لداع  مکاح  ای  داد ، رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  يدیلک  ياه  تسپ  یّتح  هداد و  زایتما  اه  نآ  هب  نیملـسم ،

لد اه  نآ  رب  هک  شیرق  نیا  ایآ  .تشامگ  تمـس  نیا  رب  ار  یلباقان  صاخـشا  هدرک و  لزع  ار  هدـش  نّیعم  هعماج  يربهر  يارب  لاعتم 
نیملـسم و مالـسا و  هب  هنیدم ، رد  هچ  هکم و  رد  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رمع  تدم  رد  هک  دندوبن  یناسک  نامه  دـنازوس  یم 

؟ دندرک رایتخا  مالسا  نیملسم  زا  فوخ  سرت و  تهج  هب  زین  رخآ  رد  دندز و  یکانلوه  ياه  هبرض  ربمایپ  صخش 

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

: درادن ار  مالسلا  هیلع  یلع  لّمحت  برع   - 2

لدع و رهظم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  اج  نآ  زا  دـندروآ : یم  رذـع  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  بصغ  هیجوت  رد  یهاگ 
حالص اذل  درادن  ار  وا  تلادع  ناوت  بات و  برع  تسا  تلادع 

ص:212

هیآ 9. دّمحم ، هروس  . 680 - 1
ص 224. ج 4 ، يربط ، خیرات  . 681 - 2
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(1) .دشاب مدرم  هفیلخ  وا  هک  تسین 

: خساپ

هللا یلصادخ  لوسر  تاشرافس  همه  نیا  هدهاشم  ایآ  دنتـشاد  یتین  نینچ  ضرف  رب  هک  یناسک  .تسا  صن  لباقم  رد  داهتجا  نیا  ًالوا :
هاوخریخ و موصعم و  ار  ربمایپ  نانآ  ایآ  دـندرکن ؟ ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نأش  رد  ناوارف  تادـیکأت  اب  وا  يایاصو  هلآو و  هیلع 
زج هک  یلطاب  دروآ ؟ يور  لطاب  هب  تشذـگ و  ّقح  زا  ناوت  یم  ّقح  لّمحت  مدـع  رطاخ  هب  ایآ  دـنناد ؟ یمن  تما  شیدـنا  تحلـصم 
زج يزیچ  هچ  قح ، زا  دعب  سپ   » (2) ؛  ُلالَّضلا َّالِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذامَف  : } دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .تسین  نآ  رد  يرگید  زیچ  یهارمگ 

.»!؟ دراد دوجو  یهارمگ 

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

.دنکن ینیشن  بقع  دوخ  عضاوم 

دوب نیا  هن  رگم  دنتشادن ؟ یلع  اب  هک  دنتشاد  تیاضر  تماقتسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  رگید  صاخـشا  هب  تبـسن  برع  ایآ  ًایناث :
لوـسر نید  زا  یّلک  روـط  هب  یهورگ  هک  تسا  نـیا  هـن  رگم  ؟(3)  درک تفلاخم  رکبوبا  اـب  گرزب  یموق  سیئر  هداـبع  نب  دعـس  هک 

یمن تعیب  لیصفابا  اب  دبا  ات  ام  هک  دندرک  دای  مسق  یخرب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنتشگ ؟ دترم  هدش و  جراخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
ییاج هب  راک  اـت  دـنتخیگنارب  تهج  نیا  هب  ار  شیرق  بضغ  دـندرک و  ضارتعا  رکبوبا  رب  هفیقـس  رد  راـصنا  هک  دوبن  رگم  ؟(4)  مینک

؟(5) دنتفگ ازسان  شحف و  رگیدکی  هب  دش و  يریگرد  نانآ  نیب  هک  دیسر 

نانآ رثکا  اریز  دننک ، لزع  تفالخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوبن  نیا  ناشدصق  راصنا  زگره 

ص:213

ص 36. ج 6 ، لاجرلا ، سوماق  ص 158 ؛  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 20 ؛  ج 5 ، يربکلا ، تاقبطلا  . 682 - 1
هیآ 32. سنوی ، هروس  . 683 - 2

ص 103. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 684 - 3
ص 254. ج 3 ، يربط ، خیرات  . 685 - 4

ص 128. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 686 - 5
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(1) .مینک یمن  تعیب  یلع  زا  ریغ  یسک  اب  ام  دنتفگ : یم 

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

ار بلاط  یبا  نب  یلع  دز و  رانک  تئارب  هروس  غیلبت  زا  ار  رکبوبا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ارچ  هک  هصق  نیا  هیجوت  رد  یـسولآ 
اریز : » دیوگ یم  دنک » غالبا  تسا  نم  دوخ  خنس  زا  هک  یسک  ای  نم  زا  ریغ  یـسک  ار  هروس  دیابن  : » دومرف درک و  باختنا  راک  نیا  رب 

ات دشاب ، وا  ناکیدزن  زا  هک  یـسک  ای  ربمایپ  دوخ  رگم  دوشن  نآ  ضقن  یهلا و  قاثیم  دـهع  یلوتم  یـسک  هک  دوب  نیا  رب  برع  تداع 
(2) «. ددرگ مامت  مدرم  رب  تّجح 

یم یبوخ  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  بختنم  صخـش  هدـنیامن و  مدرم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  یـسولآ  مـالک  زا 
.دندیشک فارحنا  هب  هدرک و  ریدخت  ار  مدرم  لوقع  صاخ  یکریز  تنطیش و  اب  يا  هدع  هک  مینک  هچ  یلو  دنتفریذپ ،

رفن دنچ  نامه  هکلب  دوبن  مالسلا  هیلع  یلع  تفر  یمن  وا  راب  ریز  تشادن و  تماقتـسا  وا  رب  شیرق  ای  برع  هک  یـسک  تسا : نآ  ّقح 
روز دیدهت و  یّتح  یهار  ره  زا  دوخ  عماطم  موش و  لامآ  ندرب  شیپ  يارب  اذل  دوب و  مولعم  همه  رب  ناشتیهام  هک  دندوب  نیرجاهم  زا 

.دندرک یم  هدافتسا 

(3) «. دش یمن  اجرباپ  رکبوبا  تفالخ  دوبن  رمع  هنایزات  قالش و  رگا  : » دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا 

هدرک و رود  وا  زا  ار  مدرم  دننک ، توعد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّقح  هب  تیالو  تقیقح و  قح و  هب  ار  مدرم  هک  نیا  ياج  هب  نانآ 
هک هزادـنا  نامه  هب  رمع  ًاصوصخ  نانآ  .دـندرک  مامت  دوخ  مان  هب  ار  تفالخ  هداد و  بیرف  ار  مدرم  دـندرک ، ریدـخت  ار  ناـنآ  لوقع 

راک هب  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  تیبثت  يارب  ار  نآ  زا  یمین  رگا  دندرک  تیلاعف  رکب  یبا  تفالخ  تیبثت  يارب 
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ص 325. ج 2 ، لماکلا ، ص 202 ؛  ج 3 ، يربط ، خیرات  . 687 - 1
ص 45. ج 10 ، یناعملا ، حور  . 688 - 2
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مالسلا هیلع  یلع  نارادفرط  نارادمدرس و  زا  نامز  نآ  رد  ریبز  هحلط و  نایفسوبا ، رگم  .دیـشک  یمن  اجنیا  هب  راک  زگره  دنتفرگ  یم 
یهورگ رگم  .دادن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  داهنشیپ  شیرق  سیئر  نایفسوبا  رگم  دندوبن ،

يارب دیدهت  روز و  اب  ار  اه  نآ  هک  نآ  ات  دـندرکن  نّصحت  رکب  یبا  اب  تفلاخم  تهج  هب  ترـضح  نآ  هناخ  رد  راصنا  نیرجاهم و  زا 
؟(1) دوش تعیب  ّیلع  اب  ات  منک  یمن  فالغ  ار  ریشمش  نیا  هک  تفگن  دیشکن و  ریشمش  ریبز  رگم  دندرب ، تعیب 

هاگ چیه  دندوب و  دوخ  یصخش  عماطم  تموکح و  رکف  هب  اهنت  دنتفرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  فلتخم  ياه  هناهب  هب  ار  ّقح  هک  اه  نیا 
.دندومن ریدخت  ار  مدرم  لوقع  اه  هناهب  نیا  اب  یلو  دندوبن  مالسا  نارگید و  رکف  هب 

اب هدرک و  ادـیپ  لـیم  نآ  هب  رتـشیب  مدرم  متح  روط  هب  دوـب  یم  توـبن  تیب  لآ  زا  هفیلخ  رگا  هک  تسین  یکـش  : » دـیوگ یم  يرـضخ 
رثا ینید ، ياه  هبنج  اریز  دندیورگ ، وا  هب  هدرک و  تعیب  ربمایپ  اب  لیم  تبغر و  اب  هک  هنوگ  نامه  دندرک  یم  تعیب  وا  اب  مامت  تبغر 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  ناوـنع  هب  يا  هدـع  مود  نرق  لـئاوا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دراد  مدرم  ناـیم  رد  یمکحم 

(2) «. ...دندیسر يزوریپ  هب  هدرک و  توعد  دوخ  هب  ار  مدرم 

: ّنس یمک   - 3

منک یمن  نامگ  نم  : » دـنیوگ یم  دـیتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّقح  ارچ  هک  سابع  نبا  ضارتعا  باوج  رد  باـطخ  نب  رمع 
«. دندروآ یم  باسح  هب  کچوک  ار  وا  موق ، هک  دشاب  نیا  زا  ریغ  تفالخ  زا  یلع  عنم  تلع  هک 

کچوـک مالـسلا  هیلع  یلع  درک  راـیتخا  ار  وا  هک  تهج  نآ  زا  دـنوادخ  : » دـیوگ یم  باـطخ  نب  رمع  رذـع  باوـج  رد  ساـبع  نبا 
(3) «. درمشن

ردق نیا  ربمایپ  ارچ  دوبن ، شیب  هلاس  تسیب  ای  هدزون  یناوج  دـیز  نب  هماسا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا ؟ نس  هب  تلیـضف  ماقم و  رگم 
، تشاد دوخ  رکشل  رب  وا  تراما  رب  رارصا 
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ص 85. ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  . 690 - 1
ص 497. هیمالسالا ، ممالا  خیرات  . 691 - 2
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دوجو گنج  هدیزرو  نادرمریپ  ناگرزب و  ام  نایم  رد  تسا ، ّنس  مک  وا  هک  نارگید  رکبوبا و  رمع و  بناج  زا  ناوارف  رارصا  اب  یّتح 
ًالبق دینک  یم  دیدرت  وا  تراما  رد  رگا  : » دومرف دادـن و  شوگ  نانآ  نانخـس  هب  ترـضح  دـیدرک ؟ باختنا  رما  نیا  رب  ار  وا  ارچ  دراد 

.ّنس هب  هن  تسا  تقایل  هب  بصنم  ماقم و  هک  دوش  یم  هدافتسا  ربمایپ  درکلمع  نیا  زا  دیتشاد .» دیدرت  زین  شردپ  تراما  رد 

: تساوخن ادخ   - 4

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

(1) «. تسادخ اب  مدقت  ّقح  وا  لوسر 

: خساپ

میمعت زین  رشب  ناهانگ  یتح  روما  همه  هب  دوش  باب  هلئـسم  نیا  رگا  هک  تسا ، ییارگربج  باب  ندرکزاب  تقیقح  رد  هیجوت  نیا  ًالوا :
رــشب زا  راـیتخا  اـب  ار  یلعف  ره  دـنوادخ  .تـخیر  دــهاوخ  مـه  رب  یلقن  یلقع و  ییـالقع و  یناـبم  ماـمت  هجیتـن  رد  دوـش و  یم  هداد 

.ربج هب  هن  هدرک  تساوخرد 

ضراعت لاعتم  دـنوادخ  تساوخ  اب  ات  دراد  ادـخ  لوسر  هب  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  تساوخرد  رگم  ًایناث :
هدرواین نایم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  زا  نخـس  تیالو ، هیآ  نوچمه  ددعتم  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  رگم  دشاب ؟ هتـشاد 

؟ تسا

یمن نآرق  رگم  دـشاب ؟ ادـخ  دارم  هدارا و  فالخ  هک  دـنک  يزیچ  هدارا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  نکمم  رگم  ًاـثلاث :
[ زین  ] ادخ ات  دینک ! يوریپ  نم  زا  دیراد ، یم  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب :  » (2) ؛  ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  : } دیامرف

« .درادب تسود  ار  امش 

زا هک  یسک   » (3) ؛  َهَّللا َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  : } دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  زین  و 

ص:216

ص 78. ج 12 ، نامه ، . 693 - 1
هیآ 31. نارمع ، لآ  هروس  . 694 - 2

هیآ 80. ءاسن ، هروس  . 695 - 3
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« .تسا هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک ، تعاطا  ربمایپ 

ود هک : میتفگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هباحـص  ضارعا  زا  لوا  هیجوت  رد  هجیتن :
نآ لباقم  رد  هتـسناد و  تعیرـش  لـباقم  رد  رظن  بحاـص  ار  دوخ  یخرب  تسا ، هدوب  مکاـح  هباحـص  ناـیم  رد  يرکف  شور  هاـجتا و 
ددص رد  دندرک ، نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  تفالخ و  هلدا  دروم  رد  نانیا  .دـندومن  یم  داهتجا  هدرک و  یـشیدنا  تحلـصم 

.دندمآرب اه  هلیح  عاونا  هب  نآ  هیجوت 

، دنتـشادنپ یم  هباحـص  زا  ار  يرکف  طخ  نیا  ناـبحاص  ناـنآ  اریز  دـش ، هبتـشم  هباحـص  زا  رگید  یهورگ  يارب  رما  رگید  یفرط  زا  و 
.دنراذگب تقیقح  قح و  يور  رب  اپ  هدرک و  تنطیش  اه  نیا  هک  دندرک  یمن  رواب  دنتشاد ، رشن  رشح و  ربمایپ  اب  هک  یناسک 

تبیـصم هیهاد و  هک  نآ  ًاصوصخ  .دـندرک  یم  ادـیپ  لیم  يداـب  ره  اـب  هدوب  عاـعر » جـمه   » مالـسلا هیلع  یلع  ریبعت  هب  رگید  یهورگ 
اذـل و  دوب ، هتفرگ  ناـنآ  زا  ار  روـما  رد  ندرک  رکف  تردـق  هک  دوـب  هتـشاذگ  ناـنآ  رب  ینیگنـس  رثا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاـفو 

تفالخ هلئسم  دنتفر و  هفیقـس  هب  عیرـس  دنتـشادنپ و  دوخ  ياه  هشقن  يارجا  يارب  ّتیعقوم  نیرتهب  ار  تقو  نیا  افلخ  هسردم  ياسؤر 
.دندناسر نایاپ  هب  دوخ  عفن  هب  ار 

هنیک دقح و  مّود : لماع 

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

هراـبرد مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلعاـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوـبا  ماـما  زا  هک : دـنک  یم  لـقن  شردـپ  زا  لاّـضف  نب  نسح  نب  یلع 
رد وا  هقباس  تلیـضف و  هک  یلاح  رد  دندرک ، ادیپ  لیم  يرگید  هب  هدرک و  ضارعا  وا  زا  مدرم  هک  دش  هچ  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  نیا  شتهج  دومرف : ترضح  دنتسناد ؟ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  ار  وا  تلزنم  مالـسا و 
، دیناسر لتق  هب  يدایز  ّدح  ات  دندوب  وا  لوسر  ادخ و  نمـشد  هک  ار  نانآ  ناکیدزن  اه و  هلاخ  اهومع و  ناردارب و  دادـجا و  ناردـپ و 

و دنتفرگ ، لد  رد  ار  ترضح  هنیک  تهج  نیا  هب  اذل 
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مالسلا هیلع  یلع  زا  هک  هنوگ  نآ  دنتشادن  يا  هنیک  لد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ریغ  زا  یلو  دوش  ناشروما  یلوتم  وا  هک  دنتـساوخ  یمن 
ضارعا وا  زا  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  .دوب و  هدرکن  تکرش  ناکرشم  ّدض  رب  داهج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دننام  هب  یسک  اریز  دنتـشاد ،

(1) «. دنتفر يرگید  غارس  هب  هدرک و 

رفن داتفه  دحا  ردب و  زور  رد  وت  هک  یلاح  رد  درادب  تسود  ار  وت  شیرق  هنوگچ  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هب  رمع  نب  هَّللادبع 
(2) «. يدناسر لتق  هب  ار  نانآ  ناگرزب  زا 

مالسلا هیلع  ماما  تشاد ؟ ضغب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  شیرق  ارچ  دش : لاؤس  سابع  نبا  زین  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا 
(3) «. درک لیلذ  راوخ و  زین  ار  رخآ  هتسد  و  هدرک ، لصاو  منهج  هب  ار  نانآ  لوا  هتسد  اریز  : » دومرف

یم هشیمه  داد و  یم  مانشد  ار  وا  ربانم  يالاب  رب  درک و  یم  هلمح  مالسلا  هیلع  یلع  رب  ًادیدش  نامثع  نب  زیرح  : » دیوگ یم  صفحوبا 
(4) «. مرادن تسود  دیناسر  لتق  هب  ار  مناردپ  هک  نیا  تهج  هب  ار  وا  نم  تفگ :

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

اودهش ردبب  یخایشا  تیل 

لسالا عقو  نم  جرزخلا  عزج 

ًاحرف اّولحتساو  اّولهأل 

لشتال دیزی  ای  اولاق  ّمث 

مهتاداس نم  موقلا  انلتق  دق 

لدتعاف ردبب  هانلدعو 

الف کلملاب  مشاه  تبعل 

لزن یحو  الو  ءاج  ربخ 

ص:218
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ص 220. ج 3 ، بقانملا ، . 697 - 2
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ص 23. ج 2 ، دیدحلا ، یبا 
، نیحورجملا ص 210 ؛  ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 59 ؛  ج 5 ، لامکلا ، بیذهت  ص 276 ؛  ج 6 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  . 699 - 4

ص 50. ج 3 ، یناعمس ، باسنألا ، ص 268 ؛  ج 1 ، نابح ، نبا 
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مقتنا مل  نا  فدنخ  نم  تسل 

(1) لعف ناک  ام  دمحا  ینب  نم 

تلادع درم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مّوس : لماع 

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

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

مالسلا هیلع  یلع  اریز  دوب ، یلام  هلئـسم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  برع  ضارعا  رد  ببـس  نیرتمهم  : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا 
یم نینچ  ناهاشداپ  هک  هنوگ  نامه  دشخب  لیـضفت  مجع  رب  ار  برع  دهد ، يرترب  يرگید  رب  تهج  یب  ار  یـسک  هک  دوبن  یـصخش 

(2) «. ...ددرگ لیامتم  وا  هب  ّصاخ  تاهج  هب  یصخش  ات  داد  یمن  هزاجا  زگره  هک  دوب  یسک  وا  .دندرک 

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

.منارذگب ار  دوخ  شاعم  روما 

هب نآ  زا  هدرک و  تقرـس  ات  ینک  رما  ار  تیومع  وت  هک  نآ  زج  مبای  یمن  وت  يارب  ار  يزیچ  نم  دنگوس ، ادخ  هب  هن  : » دومرف ترـضح 
(3) «. دهدب يزیچ  وت 

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

ص:219

ص 283. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 235 ؛  صاوخلا ، هرکذت  ص 142 ؛  ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  . 700 - 1
ص 197. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 701 - 2

ص 200. نامه ، . 702 - 3
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(1).

مشاه ینب  اب  ینمشد  مراهچ : لماع 

یماگنه ات  .تشاد  مشاه  ینب  اب  یصاخ  ینمـشد  توادع و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  شیرق  هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات 
هدهاشم دیدج  نید  هب  ربمایپ  توعد  مالـسا و  روهظ  زا  دعب  اریز  درکن ؛ راذـگورف  یتیذا  رازآ و  چـیه  زا  دوب  هدـنز  ترـضح  نآ  هک 

تب عمق  علق و  رب  نید  نیا  یلـصا  فدـه  هک  نآ  ًاصوصخ  دـنا ، هدـش  هجاوم  شنید  وا و  هیحاـن  زا  یمیظع  تراـسخ  اـب  هک  دـندرک 
ذوفن مدرم  بولق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  زور  هب  زور  هک  دندرک  یم  هدـهاشم  نانآ  .تسا  هدـش  اپرب  نانآ  تاداقتعا  یتسرپ و 

ار ترـضح  نآ  هنیک  اذل  .دنا  هداد  لیکـشت  میظع  يا  ههبج  اه  نآ  لباقم  رد  دنوش و  یم  بذج  شنییآ  نید و  وا و  هب  مدرم  هدرک و 
.دنتخادرپ هلباقم  هب  ًادیدش  هدمآرب و  وا  اب  يریگ  ههبج  ددص  رد  هتفرگ  لد  هب 

زیچ هچ  دومرف : وا  هب  ترضح  .دش  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  دوب  كانبضغ  هک  یلاح  رد  يزور  بلطملادبع  نب  سابع 
يور اب  دنـسر  یم  ناشدوخ  هب  هاگره  هک  شیرق  اـب  میا  هدرک  هچ  اـم  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تسا ؟ هدروآرد  بضغ  هب  ار  وت 

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

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

(2) ...درادب تسود 

زا اتـسار  نیا  رد  اذل  دنک ، هلباقم  نانآ  اب  ات  دوب  روبجم  دوخ  یهلا  فادها  دربشیپ  يارب  هک  اج  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هنیک دندوب  هداد  تسد  زا  اه  گنج  رد  ار  دوخ  هریشع  دارفا  ماوقا و  هک  نانآ  زا  یخرب  .تفرگ  ناوارف  ياه  کمک  مالسلا  هیلع  یلع 

هب ات  دنتـشاذگن  و  دـندومن ، صاـصق  وا  زا  هتخیر و  بلاـط  یبا  نب  یلع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاـفو  زا  دـعب  ار  دوخ  مشخ  و 
.دسرب دوب  هدرک  نّیعم  وا  يارب  دنوادخ  هک  یّقح 

هب همه  زا  تیومع  رـسپ  یلع  انامه  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دـیوگ یم  نآ  رخآ  رد  دراد  سابع  نبا  اب  هک  يا  هرظانم  رد  باـطخ  نب  رمع 
، تسا رتراوازس  تفالخ 

ص:220

ص 174. ج 4 ، نامه ، . 703 - 1
ص 53. ج 1 ، هدوملا ، عیبانی  . 704 - 2
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(1) «. درادن ار  وا  لّمحت  شیرق  یلو 

ایآ ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ّیلع  داتفا ، یغاب  هب  نامرذگ  میدوب  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ و  لوسر  اب  : » دیوگ یم  کلام  نب  سنا 
رذـگ غاب  تفه  رب  ام  دـیوگ : یم  سنا  .تسا  رتهب  نیا  زا  تشهب  رد  وت  غاـب  دومرف : ربماـیپ  تساـبیز ؟ ردـقچ  غاـب  نیا  هک  ینیب  یمن 

دوخ رس  هاگ  نآ  میدومن ، فقوت  زین  ام  داتسیا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  .دش  رارکت  اه  نآ  رد  باوج  لاؤس و  نیا  و  میدرک ،
ربمایپ دروآرد ؟ هیرگ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  .دومن  هیرگ  هب  عورـش  تشاذـگ و  یلع  رب  ار 

(2) «. ...مورب ایند  زا  نم  ات  دزاس  یمن  راکشآ  وت  رب  ار  اه  نآ  هک  یموق  ياه  هنیس  رد  اه  هنیک  دومرف :

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

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

زا هک  یتـسه  یـسک  وت  اریز  درادـن ، تسود  ار  وـت  شیرق  رگا  منک  هچ  : » تفگ هدرک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  يزور  ناـمثع 
(5) «. يدناسر لتق  هب  ار  رفن  داتفه  ردب  گنج  رد  نانآ 

رس رد  هعدخ  ّرش و  زا  یعاونا  نانآ  منک ، یم  تیاکش  شیرق  زا  وت  هب  ایادخ ! راب  : » دراد یم  هضرع  دنوادخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  يدش ، لئاح  ناشتاین  اب  نانآ  نیب  وت  دندنام و  زجاع  نآ  زا  یلو  دـننک  هدایپ  تلوسر  رب  هک  دنتـشاد 

زا ار  اه  نآ  ما  هدـنز  ات  و  نادرگ ، ظفح  ار  نیـسح  نسح و  ایادـخ ! راب  .دـنتخاس  يراج  نم  رب  ار  دوخ  موش  تین  دـنتفرگ و  ارم  رود 
نانآ رب  وت  یتفرگ  ار  مناج  هک  یماگنه  و  راد ، نوصم  شیرق  دنزگ 

ص:221

ج 3 ص 24. ریثا ، نبا  لماک  ص 137 ؛  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 705 - 1
ص 107. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 706 - 2

ح 4676. ص 150 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 707 - 3
ح 4677. ص 151 ، نامه ، . 708 - 4

ص 23. ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 709 - 5
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(1) «. يدهاش زیچ  ره  رب  وت  شاب و  بقارم 

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

راک هب  تبـسن  برع  .تشک  یم  ار  وا  برع  تفرگ  یمن  ماـجنا  مداد  ماـجنا  نم  هک  يریبدـت  نآ  رگا  هکلب  زگره ، : » دومرف ترـضح 
« ...دیزرو یم  دسح  دوب  هداد  وا  هب  شلضف  هب  دنوادخ  هچ  نآ  زا  و  تشاد ، تهارک  دّمحم 

ص:222

مقر 413. ص 298 ، ج 20 ، نامه ، . 710 - 1
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(1)

ریدغ ّصن  راکنا  بقاوع 

هراشا

دندرپس یشومارف  هب  ای  هدرک  راکنا  ار  نآ  هدومن و  ضارعا  ریدغ  صن  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  ناناملسم  رثکا 
.دندش یناوارف  ياه  تبیصم  تالکشم و  راتفرگ  هجیتن  رد  و  دوب ، هدرک  توعد  نآ  زا  تعباتم  هب  ار  مدرم  نآرق  هک  یلاح  رد 

نامیا هک  یناسک  يا   » (2) ؛  ْمُکییُْحی اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو    ِ ِهَّلل اُوبیجَتْـسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ   - 1
« .دشخب یم  تایح  ار  امش  هک  دناوخ  یم  يزیچ  يوس  هب  ار  امش  هک  یماگنه  دینک  تباجا  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  دیا  هدروآ 

َهَّللا َو ِصْعَی  ْنَم  ْمِهِْرمَأ َو  ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  یَـضَق  اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمْؤُِمل َو ال  َناک  ام  َو  : } دیامرف یم  زین  و   - 2
يرایتخا دنادب ، مزال  ار  يرما  شربمایپ  ادخ و  هک  یماگنه  درادن  قح  ینامیا  اب  نز  درم و  چـیه   » (3) ؛} ًانیبُم ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر 

« .تسا هدش  راتفرگ  راکشآ  یهارمگ  هب  دنک  ار  شلوسر  ادخ و  ینامرفان  سک  ره  و  دشاب ، هتشاد  ادخ ] نامرف  ربارب  رد  ]

و دنیرفآ ، یم  دـهاوخ  یم  هچ  ره  وت  راگدرورپ   » (4) ؛} ُهَرَیِْخلا ُمَُهل  َناک  ام  ُراتْخَی  ُءاـشَی َو  اـم  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  : } دـیامرف یم  زین  و   - 3
، دنیزگ یمرب  دهاوخب  هچره 

ص:223

مقر 414. نامه ، . 711 - 1
هیآ 24. لافنا ، هروس  . 712 - 2

هیآ 36. بازحا ، هروس  . 713 - 3

هیآ 68. صصق ، هروس  . 714 - 4
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« .دنرادن يرایتخا  وا ] ربارب  رد   ] نانآ

ّصن راکنا  بقاوع  هب  تنس  لها  فارتعا 

حیضوت

دوب دهاوخ  یتارطخ  بقاوع و  ياراد  تما  رب  نآ  يراذگاو  موصعم و  ماما  رب  یهلا  یعرـش و  ّصن  راکنا  هک  دسر  یم  رظن  هب  یعیبط 
: میزادرپ یم  اهنآ  تارابع  زا  یخرب  لقن  هب  کنیا  .تسا  هدنامن  هدیشوپ  زین  تنس  لها  نارکفنشور  زا  هک 

یحبص دومحم  دمحا  رتکد   - 1

ار اه  شلاچ  زا  يرایـسب  تعیب ، ماظن  رت  عماج  يریبعت  هب  ای  مکح  لوصا  تسایـس و  هلئـسم  رد  تنـس  لها  رکف  هوحن  : » دـیوگ یم  وا 
ار مالسا  يأر  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دندرک ، مکح  يرگید  قیرط  فالخ  رب  یقیرط  هب  مادک  ره  لّوا  هفیلخ  هس  .دومن  داجیا 

(1) «. دنشاب هتشاد  قافتا  نآ  رب  نیملسم  روهمج  هدرک و  طابنتسا  نانآ  نوگانوگ  درکلمع  زا 

ماظن رد  دراذـگ  ثرا  هب  دـیزی  شدـنزرف  يارب  شدوخ  دـعب  زا  ار  تفـالخ  اـت  داـتفا  رکف  هب  هیواـعم  هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم  زین  وا 
سراف ناهاشداپ  هیبش  ار  تفالخ  و  داد ، رییغت  ار  فلس  تنس  نآ  اب  هک  دومن  داجیا  يدیدج  دیلقت  نآ  رد  هدراذگ و  تعدب  یمالسا 

(2) «. دومن لیدبت  يرسک  رصیق و  یهاشداپ  هب  تفگ -  ظحاج  هک  هنوگ  نآ  ار -  تفالخ  و  دومن ، اه  یطنزیب  و 

هانگ و  تسا ، يّربتم  نآ  زا  ادخ  نید  داتفا  قافتا  رئاج  ءافلخ  رـصع  رد  روز  ّطلـست و  زا  مالـسا  مسا  هب  هک  هچ  ره  : » دیوگ یم  زین  وا 
(3) «. دنتشاد یتموکح  نینچ  هک  تسا  یناسک  ندرگ  هب  تمایق  زور  ات  نآ 

ظحاج  - 2

ص:224

ص 501. هیرشع ، ینثالا  هعیشلا  يدل  همامالا  هیرظن  . 715 - 1
ص 267. اهرّوطت ، اهتأشن و  یمالسالا  مظنلا  . 716 - 2

ص 279. نامه ، . 717 - 3
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رد هیواـعم  دـیوگ ...« : یم  هدرک و  ضارتـعا  يراد  تموـکح  رد  هیواـعم  شور  هب  تسا  ناـمثع  نارادـفرط  زا  هک  لاـح  نـیع  رد  وا 
ار نآ  هک  یلاس  رد  نیرجاهم  راصنا و  زا  نیملـسم  تعاـمج  رب  اروش و  ياـضعا  هیقب  رب  و  تفرگ ، شیپ  ار  دادبتـسا  هقیرط  تموکح 
رد هک  یلاس  .دوب  هبلغ  ربج و  رهق و  هقرفت و  لاس  هکلب  دوبن  تعامج  لاس  هک  یلاس  .داد  جرخ  هب  دادبتـسا  دـندیمان  تعامج » لاـس  »

(1) «. ...تشگ يرصیق  یبصنم  تفالخ  دش و  لقتنم  يورسک  یهاشداپ  هب  تماما  نآ 

هبیتق نبا   - 3

هب تجاجل  دوخ  راتفگ  رد  دندرک و  عیاض  ار  شّقح  هدرک و  ّولغ  ههجو -  هَّللا  مّرک  ّیلع -  ریخأت  رد  ههّبشم  هّیمهج و  : » دیوگ یم  وا 
لهج تهج  هب  ار  وا  ...دنتخیر و  نیمز  رب  يّدعت  يور  زا  ّقح و  نودب  ار  وا  نوخ  دندرکن و  دوخ  ملظ  هب  حیرصت  هچرگ  دنداد  جرخ 

تفالخ مسا  مدرم  فالتخا  تهج  هب  وا  تفالخ  رب  و  دـنداد ، رارق  رگ  هنتف  ناـماما  هلمج  رد  هدرک و  جراـخ  ناـماما  تماـما  زا  ناـش 
(2) «. ...دنتسناد تفالخ  بجوتسم  وا  رب  مدرم  عامجا  تهج  هب  ار  هیواعم  نب  دیزی  ضوع  رد  دنتشاذگن و 

يزیرقم  - 4

تیاده و هب  هک  دمآ  دنهاوخ  یئافلخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  هک  دـنا  هتفگ  تسار  شلوسر  ادـخ و  : » دـسیون یم  وا 
(3) «. ...دنیامن یم  لیدبت  ار  تیاده  ياه  تنس  دننک و  یمن  تواضق  ّقح  نید 

يرهاظ مزح  نبا   - 5

لها دراذگ : اجب  دوخ  زا  ار  یحیبق  راثآ  مالسا  رد  هیواعم  دنزرف  دیزی  : » دیوگ یم  وا 

ص:225

.مهدزای هلاسر  ص 297-292 ، ظحاج ، لئاسر  . 718 - 1
ص 49-47. ههّبشملا ، هّیمهجلا و  یلع  ّدرلا  ظفللا و  یف  فالتخالا  . 719 - 2

ص 317-315. ج 12 ، مصاختلا ، عازنلا و  . 720 - 3
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هب شتلود  لوا  رد  ار  شتیب  لها  نیـسح و  و  دـیناسر ، لتق  هب  شتلود  رخآ  رد  هّرح  زور  رد  ار  هباحـص  هیقب  موق و  ناـگرزب  هنیدـم و 
(1) «. ...تشادن اپ  رب  ار  مالسا  هبعک و  تمرح  درک و  هرصاحم  مارحلادجسم  رد  ار  ریبز  نبا  .دیناسر و  لتق 

دنتـشاد مدقم  ار  نابرق  رطف و  دیع  زامن  هبطخ  دندرک و  طاقـسا  زامن  رد  ار  ریبکت  هیما  ینب  ناهاشداپ  : » دیوگ یم  یّلحملا »  » رد زین  وا 
(2) «. تسین تّجح  ادخ  لوسر  زج  هب  سک  چیه  لمع  مییوگب  هک  تسا  حیحص  اذل  .دش  شخپ  نیمز  يور  رب  بلطم  نیا  هک  نآ  ات 

یسولآ ءانثلاوبا   - 6

َّالِإ ْمُهُدـیزَی  امَف  ْمُُهفِّوَُخن  ِنآْرُْقلا َو  ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  ِساَّنِلل َو  ًهَْنِتف  َّالِإ  َكاْنیَرَأ  یتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  اـم  َو  : } هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  وا 
ار هدش  نیرفن  تخرد  هرجـش  نینچمه  دوب ؛ مدرم  شیامزآ  يارب  طقف  میداد ، ناشن  وت  هب  هک  ار  ییایؤر  نآ  ام  و   » (3) ؛} ًاریبَک ًانایْغُط 

یتایاور دـیازفا .»! یمن  اه  نآ  رب  يزیچ  میظع ، نایغط  زج  اما  مینک ، یم  راذـنا ] و   ] هداد میب  ار  اه  نآ  ام  .میا  هدرک  رکذ  نآرق  رد  هک 
تیاور و  ّبیسم ، نب  دیعس  زا  رکاسع  نبا  و  لئالدلا »  » رد یقهیب  هیودرم و  نبا  متاح و  یبا  نبا  زا  و  دعـس ، نب  لهـس  زا  ریرج  نبا  زا 
دنناـمه وا  ربـنم  زا  هیما  ینب  هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باوـخ  هراـبرد  رمع ، نبا  زا  هّرم و  نب  یلعی  زا  متاـح  یبا  نـبا 

(4) ...درک لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دمآ و  راوشد  وا  رب  باوخ  نیا  .دنتفر  یم  الاب  هنیزوب 

يرصم نیسح  هط  رتکد   - 7

مرتحم ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هنیدم  زین  هداد و  تمرح  نآرق  رد  ار  هکم  دنوادخ  دـیوگ ...« : یم  مالـسالا » هآرم   » باتک رد  وا 
تراغ هدرک و  حابم  ار  هنیدم  راب  هس  وا  هک  دش  عورـش  هیواعم  نب  دیزی  زا  .دندرک  حابم  ار  هکم  هنیدم و  هیما  ینب  یلو  تسا ، هدرمش 

کلملادبع .دومن 

ص:226

ص 112. برعلا ، باسنا  هرهمج  . 721 - 1
ص 55. ج 1 ، یّلحملا ، . 722 - 2

هیآ 60. ءارسا ، هروس  . 723 - 3
.هیآ لیذ  یسولآ ، ریسفت  . 724 - 4
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نیا يارب  اه  نیا  همه  .داد  ماجنا  اج  نآ  رد  هک  یتایانج  هچ  دنادرگ و  حابم  ار  هکم  ات  داد  هزاجا  فسوی  نب  جاجح  هب  زین  ناورم  نب 
نادنزرف نیسح و  نتـشک  هیواعم  نب  دیزی  رما  اب  دایز  نبا  .ددرگ  عضاخ  ناورم  ینب  نایفـس و  یبا  نادنزرف  يارب  سّدقم  دالب  هک  دوب 

هنوگ نآ  دـش و  افلخ  کلم  ناناملـسم  لام  ...درک  حابم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارتخد  نتفرگ  تراسا  هب  شناردارب و  و 
(1) «. ...تشاد یم  تسود  ادخ  هک  هنوگ  نآ  هن  دندومن  یم  قافنا  دنتشاد  تسود  هک 

یم داسف  نیمز  يور  رد  شنادنزرف  دایز و  .دش  ملاع  برغ  قرش و  نیب  مکح  لوصا  زا  یلـصا  یـشکرس  نایغط و  : » دیوگ یم  زین  وا 
داـیز و زا  دـعب  جاـجح  .دوـب و  هدرک  حاـبم  ار  داـسف  نیا  ناـنآ  يارب  هیما  ینب  و  دـنهد ، رارق  هـیما  ینب  يارب  ار  تموـکح  اـت  دـندرک 

(2) «. دومن رکنم  ّرش و  زا  رپ  ار  قارع  دش و  قارع  دراو  شدنزرف 

هللا یلـصربمایپ  هدش  تیبرت  وا  .دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  ّیلع  : » دـیوگ یم  يربکلا » هنتفلا   » باتک رد  زین  وا 
هیلع هللا  یلصربمایپ  داماد  وا  .دوب  وا  ردارب  دوب  هتـسب  ربمایپ  اب  هک  یتّوخا  دقع  مکح  هب  وا  .دوب  شا  هعیدو  رب  وا  نیـشناج  هلآو و  هیلع 

.دوب و شتیب  لها  نیب  رد  وا  نیشناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مچرپ  بحاص  وا  .دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  هیّرذ  ردپ  هلآو و 
مکح هب  دنتفگ و  یم  نینچ  ناناملـسم  مامت  رگا  .تسا  یـسوم  دزن  نوراه  تلزنم  دـننامه  ربمایپ  دزن  شتلزنم  يوبن  ثیدـح  ّصن  هب 

...دندش یمن  فرحنم  هدش و  یمن  رود  ّقح  زا  زگره  دندومن  یم  باختنا  ار  ّیلع  بلطم  نیا 

وا هاگیاج  مالسا ، رد  وا  هقباس  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  وا  يدنواشیوخ  ...دوب  تفالخ  رب  یلع  يروتادیدناک  رگناشن  زیچ  همه  و 
رد شتّدش  تسا و  هدوبن  جاوعا  فارحنا و  نآ  رد  زگره  هک  وا  هریـس  و  هدیـشک ، ادـخ  هار  رد  هک  ینـسح  ياهالب  نیملـسم ، نیب  رد 
رما زا  مشاه  ینب  ...دوب  وا  تفالخ  تماما و  زاس  هنیمز  یگمه  شیأر ، تماقتسا  تنس و  باتک و  هب  تبـسن  شمهف  تهاقف و  نید و 

یتعامج مشاه  ینب  يارب  هک  دندیـسرت  یم  نآ  زا  اریز  دندرک ، نینچ  ار  نانآ  هک  دـندوب  شیرق  دـندش و  رود  دـمع  روط  هب  تفالخ 
دوش عمج 

ص:227

ص 270-268. مالسالا ، هآرم  . 725 - 1
ص 272. نامه ، . 726 - 2
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(1) «. دریگ رارق  ناشدوخ  هلیبق  زا  ریغ  رگید  يا  هلیبق  تسد  هب  تفالخ  هک  دنتساوخ  یمن  و  ، 

وا .تسا  قدـنخ  دـحا و  گنج  رد  ناکرـشم  ربهر  نایفـسوبا  دـنزرف  وا  یلو  دـنیوگب  هیواعم  هرابرد  مدرم  هچ  ره  : » دـیوگ یم  زین  وا 
نآ زا  ربمایپ  دوب  کیدزن  هک  يرما  دروآ ، نوریب  ار  وا  رگج  هدـیرد و  ار  وا  مکـش  هک  دوب ، هزمح  لـتق  ثعاـب  هک  تسا  دـنه  دـنزرف 

(2) «. ...دنک یهت  ناج 

يدنه یلع  ریما  دیس  روهشم  خّروم   - 8

مالـسا أدبم  ساسا  ندش  نوگژاو  هب  ّرجنم  نانآ  تموکح  هکلب  دادـن  رییغت  ار  نآ  تامیلعت  تفالخ و  لوصا  اهنت  هیما  ینب  تموکح  »
(3) «. دش

ياج هتـشگ و  زاب  قباس  یتسرپ  تب  تموکح  ماـش  رد  هیواـعم  طـسوت  تفـالخ  نتفرگ  تسد  هب  اـب  : » دـیوگ یم  رگید  ییاـج  رد  وا 
(4) «. ...تفرگ ار  یمالسا  یسارکمد 

(5) «. دروآرد ماش  زا  رس  هتشگزاب و  هکم  یتسرپ  تب  نینچ  نیا  و  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  و 

یم تاهابم  نید  ناـکرا  عرـش و  ندرکن  تاـعارم  هب  هدوب و  یتسرپ  تب  لـها  زیزعلادـبع  نب  رمع  زج  هب  هیما  ینب  : » دـیوگ یم  زین  وا 
رد دندومن و  ثّولم  دوخ  نادنچ  ود  مئارج  اب  ار  تفالخ  یـسرک  نانآ  ...دندرک  یم  نآ  نتـشاد  هب  فارتعا  هک  ینید  نامه  دـندرک ،

« ...دنتخاس رو  هطوغ  نوخ  ياهایرد 

ص:228

ص 152. ج 1 ، يربکلا ، هنتفلا  . 727 - 1
ص 15. ج 2 ، نامه ، . 728 - 2

ص 63. یمالسالا ، ندمتلا  برعلا و  خیرات  رصتخم  . 729 - 3
ص 296. مالسالا ، حور  . 730 - 4

ص 300. نامه ، . 731 - 5
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(1).

يرصم نیما  دمحا  رتکد   - 9

هچ رگ  تسا ! لقع  هب  رت  کیدزن  رت و  يوق  رت و  لداعتم  تفالخ  هب  تنـس  لها  رظن  دـیوگ ...« : یم  مالـسالا » یحـض   » باـتک رد  وا 
حیرص روط  هب  ار  دوخ  ناماما  نانآ  دندرکن ، هدایپ  يوق  مکحم و  روط  هب  ار  دوخ  هیرظن  هک  نیا  رب  دومن  دیدش  هذخاؤم  ار  نانآ  دیاب 

، دندادن رارق  میقتسم  هار  رد  ار  نانآ  دندرک  متس  هک  یماگنه  و  دنداتـسیان ، ناشلباقم  رد  دندومن  ملظ  هک  یماگنه  و  دندرکن ، داقتنا 
، دوب دنیاشوخان  هک  دنتشاد  یمیلست  اهنآ  لباقم  رد  هکلب  دندرکن ، عضو  دریگب  تما  رب  ار  هفیلخ  ملظ  يولج  دناوتب  هک  ار  یماکحا  و 

(2) «. دنتخاس دراو  تما  رب  ار  تیانج  نیرتگرزب  نانآ  اذل  و 

رما ّیلوتم  هک  درک  هدارا  دومن  تلحر  اـیند  زا  نآ  اـب  هک  یـضرم  نآ  رد  مالـسا  لوسر  : » دـیوگ یم  مالـسالا » موی   » باـتک رد  زین  وا 
...دیوشن هارمگ  نم  زا  دعب  هک  مسیونب  يا  همان  ات  دیروایب  دومرف : نیحیحص  لقن  ربانب  هک  اج  نآ  دنک  نییعت  ار  دوخ  زا  دعب  نیملـسم 

تفالخ رما  رد  نامز  نیا  ات  اذـل  و  دـنهد ، یم  رارق  دنـشاب  هتـشاد  دـصق  هک  ناناملـسم  زا  یـسک  ره  يارب  ار  تفـالخ  رما  ناـنآ  یلو 
ياه هکرعم  دومن  تلحر  ایند  زا  نوچ  یلو  دوب  نیتم  ّيوق و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـصع  رد  مالـسا  .دراد  دوجو  فـالتخا 

(3) «. دش عورش  زوس  نامناخ 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  تفالخ  رما  ّیلوتم  دروم  رد  هباحـص  هک  دوب  یفالتخا  فالخ ، رهاـظم  زا  : » دـیوگ یم  زین  وا 
فـالتخا دوش  نفد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نآ  زا  لـبق  اریز  دـناسر ، یم  ار  اـه  نآ  تقاـیل  فعـض  دوـخ  نیا  و  دـندرک ، ادـیپ 

(4) «. ...دندومن

دوخ لاح  هب  تیلهاج  رصع  دننامه  تیبصع  دنتفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  هیما  ینب  نوچ  : » دسیون یم  مالـسالارجف »  » باتک رد  زین  وا 
(5) «. تشگزاب

راشن یماس  یلع  رتکد   - 10

ص:229

ص 301. نامه ، . 732 - 1
ص 225. ج 3 ، مالسالا ، یحض  . 733 - 2

ص 41. مالسالا ، موی  . 734 - 3
ص 53. نامه ، . 735 - 4

ص 79. مالسالارجف ، . 736 - 5
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هب وا  .دوب  هدـش  رپ  بعل  وهل و  تالآ  نایّنغم و  نازینک و  توص  زا  یلوا  تیلهاـج  رد  شیاـه  شوگ  قشمد  هفیلخ  دـیوگ ...« : یم  وا 
(1) «. ...داد یم  شرتسگ  مدرم  نیب  ار  ءاشحف  ...دش و  یم  هانگ  بکترم  هنایفخم  ینلع و  روط 

: تفگ هک  اج  نآ  تشاد ، زاربا  دیـسر  تموکح  هب  نافع  نب  نامثع  هک  یماگنه  ار  شزیمآرفک  هدیقع  نایفـسوبا  : » دسیون یم  زین  وا 
، دیهد رارق  هیما  ینب  رد  ار  نآ  ياه  خیم  دینک و  تسد  هب  تسد  ار  نآ  هرک  دننام  هب  سپ  دیسر ، امش  هب  يدعو  میت  زا  دعب  تموکح 

يزیچ یلو  دومن  درط  ار  وا  هچ  رگ  ناـمثع  (2) و  .دـشاب یخزود  تشهب و  هک  مناد  یمن  نم  تسا و  تموکح  کلم و  تفالخ  اریز 
تموکح رما  ّیلوتم  هداوناخ  نیا  هک  ینامز  و  تفرگ ، رارق  تفالخ  ياه  هاگیاج  رب  رفاک  هداوناـخ  نیا  ياـه  نامـسیر  هک  تشذـگن 

(3) «. دش رهاظ  نایحا  رتشیب  رد  اه  نآ  مومسم  ياه  سفن  دندش 

هب هکلب  دوبن ، ّمات  ناملسم  ًادبا  درم  نیا  اریز  منک ، یمن  يّربت  مالـسلا -  هیلع  نسح -  هب  نداد  ّمس  زا  ار  هیواعم  نم  : » دیوگ یم  زین  وا 
رد هدش  دازآ  هک  يدرم  نیا  .تشاد  ار  دـیزی  شدـنزرف  هار  رد  یهانگ  هنوگ  ره  باکترا  دادعتـسا  هک  دوب  یلهاج  هملک  يانعم  مامت 

لتق هب  ربـص  گرم  وـحن  هب  ار  شباحـصا  يدـع و  نب  رجح  نوـچمه  هباحـص  ناـگرزب  زا  یخرب  هک  نآ  زا  دـعب  دُرم  دوـب  هکم  حـتف 
نآ اب  هک  دش  لقتنم  یلهاج  هاشداپ  هب  تفالخ  رما  اذل  و  تفرگ ، تعیب  دیزی  شدنزرف  يارب  مدرم  زا  هک  نآ  زا  دـعب  دُرم  وا  .دـیناسر 

(4) «. دندرب ثرا  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تفالخ  هیواعم  لآ 

داّقع دومحم  سابع   - 11

خیرات رد  رطخرپ  میظع و  يا  هثداح  تفالخ  رـصع  زا  دـعب  هیما  ینب  تلود  مایق  : » دـسیون یم  نازیملا » یف  هیواعم   » دوخ باتک  رد  وا 
« دوب ملاع  خیرات  مالسا و 

ص:230

ص 229. ج 1 ، مالسالا ، یف  یفسلفلا  رکفلا  هأشن  . 737 - 1
ص 31. مصاختلا ، عازنلا و  . 738 - 2

ص 198. ج 1 ، مالسالا ، یف  یفسلفلا  رکفلا  هأشن  . 739 - 3
ص 46. ج 2 ، نامه ، . 740 - 4
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(1).

زامن هتـشاد و  هزور  ات  مدیگنجن  امـش  اب  نم  : » تفگ مدرم  هب  باطخ  هیواعم  هک  دنک  یم  لقن  دـیوس  نب  دیعـس  زا  ار  یکردـم  يربط 
ات مدرک  لاتق  امـش  اب  نم  یلو  دیهد ، یم  ماجنا  ار  لامعا  نیا  امـش  هک  مناد  یم  نم  اریز  دیهد ، تاکز  هدروآ و  اجب  ّجـح  هدـناوخ و 

(2) «. مدرگ امش  رب  ریما 

.ندرا كومری ، هاگشناد  داتسا  يدلاخ : دومحم  رتکد   - 12

نآ رد  داهتجا  باب  ...درک و  ادیپ  روهظ  يدیدج  روط  هب  تفالخ  ماظن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  : » دـسیون یم  وا 
نآ لوح  يددـعتم  تایرظن  ءارآ و  و  تفرگ ، رارق  نیملـسم  مومع  نیب  داهتجا  لدـج و  ثحب و  دروم  تفـالخ  هوحن  .دومن  ادـیپ  هار 
یم رایتخا  نآ  زا  هک  يا  هناخ  هفیلخ و  رایتخا  هقیرط  تفالخ و  لکـش  لوح  ینید  یـسایس و  ياه  تعامج  اـه و  هقرف  دـمآ و  دـیدپ 

(3) «. ...دش تفالخ  زا  یفلتخم  ياه  هنومن  اه و  لکش  روهظ  هب  ّرجنم  فالتخا  نیا  و  دمآ ، دیدپ  دوش 

.تسا هدوب  بلاط  یبا  نب  یلع  نانآ  سأر  رد  تیب و  لها  رب  ّصن  راکنا  راثآ  ضراوع و  زا  همه  تافالتخا  تالکشم و  نیا 

سیراپ هاگشناد  رد  قوقح  يارتکد  یعفار ، یفطصم   - 13

یتموکح ماظن  ناونع  هب  تفالخ  قیبطت  رد  يا  هشیر  هکلب  هدرتسگ  یبالقنا  امش  رـصع  نیا  رد  : » دیوگ یم  هیما  ینب  رـصع  هرابرد  وا 
دوخ يارب  هفیلخ  هک  دوب  رـصع  نیا  رد  .تسا  هدش  رود  ینید  لمع  کی  ناونع  هب  شلوا  رهوج  زا  هک  یتموکح  .دینک  یم  هدـهاشم 
يارب تسا و  هتفرگ  راکب  ار  يدیدج  تنس  هیواعم  هک  تسا  رصع  نیا  رد  ...دراد  یم  اپرب  هطرش  هتخادنا و  ریرـس  و  دزاس ، یم  خاک 

« دریگ رارق  تعباتم  دروم  ناناملسم  مومع  نیب  ماظن  نیا  ات  هتفرگ  راک  هب  ار  اه  هلیح  مامت  نآ  تیبثت  ندرک و  هدایپ 

ص:231

ص 542. ج 3 ، نازیملا ، یف  هیواعم  . 741 - 1
.يربط زا  لقن  هب  ص 611 ، نامه ، . 742 - 2

ص 16. ج 3 ، هیمالسالا ، هفاقثلل  هیرکفلا  لوصالا  . 743 - 3
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(1).

اضر دیشر  دّمحم   - 14

يارب و  درک ، بارخ  ار  نآ  دعاوق  دومن و  دساف  ار  مالسا  تموکح  نآ  زا  دعب  هیما  ینب  هنوگچ  دسیون ...« : یم  رانملا »  » ریـسفت رد  وا 
تمایق زور  ات  دنک  یم  لمع  هدرک و  لمع  نآ  هب  هک  سک  ره  رزو  نآ و  رزو  سپ  دومن ، لعج  يدـبا  یـصخش  تموکح  ناناملـسم 

(2) «. تسا وا  ندرگ  رب 

زا دـعب  ناماما  رب  ّصن  ناناملـسم  رگا  .تفرگ  تروص  نیملـسم  هفیلخ  تفالخ  تماـما و  رب  یهلا  ّصن  راـکنا  زا  همه  تالکـشم  نیا 
فارتعا نآ  هب  تنـس  لها  ياملع  هک  ییاه  تبیـصم  دندش ، یمن  راتفرگ  اه  تبیـصم  نیا  هب  زگره  دندرک  یمن  راکنا  ار  ادخ  لوسر 

ـالتبم و نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  يوریپ  تهج  هب  یعیـش  هعماـج  زگره  هک  ییاـه  تبیـصم  دـنراد ، هلگ  اـه  نآ  زا  هدرک و 
.دشن راتفرگ 

ص:232

ص 30. یناسنا ، ماظن  مالسالا  یعفار ، یفطصم  . 744 - 1
ص 188. ج 5 ، رانملا ، ریسفت  . 745 - 2
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ریدغ نشج  ییاپرب 

هراشا

ای اهزور  رد  يداش  نشج و  مسارم  ییاپرب  دـنهد  یم  ماجنا  صاـخ  ياـه  تیعقوم  رد  خـیرات  لوط  رد  نیملـسم  هک  یلاـمعا  زا  یکی 
تثعب ای  دـشاب  یماما  تدالو  هاوخ  دوش ؛ یم  ماجنا  ّتیعقوم  نآ  ندوب  كرابم  تیمها و  لیلد  هب  راک  نیا  .تسا  یـصاخ  ياـه  بش 

.صاخ تبسانم  ای  ربمایپ و 

اب هدرک و  تکرـش  یـسلاجم  نـینچ  رد  نیموـصعم  زا  ضیف  بـسک  سدـقم و  تاـقوا  نآ  رد  يوـنعم  هدافتـسا  تـهج  هـب  نیملــسم 
یتاـکرب نینچ  زا  هک  نیا  رب  هوـالع  خـیرات  لوـط  رد  نویباـهو  هنافـسأتم  یلو  دـنبای ، یم  تسد  یمیظع  تاـکرب  هب  نآ  تشادـگرزب 

یم لمع  هماج  ار  مالـسا  نانمـشد  تساوخ  قیرط  نیا  زا  هدرک و  عنم  یـسلاجم  نینچ  ییاپرب  زا  زین  ار  نارگید  دـننک ، یمن  هدافتـسا 
اج نیا  رد  ار  نآ  عوضوم ، تیمها  رطاخ  هب  .دنیامن  دهع  دیدجت  ناشتاسدقم  اب  ناناملـسم  دهاوخ  یمن  زگره  نمـشد  اریز  دنناشوپ ،

.مینک یم  یسررب 

نویباهو ياواتف 

هک نیا  هجح و  يذ  مهدجه  دـننامه  تسا ؛ هداتفا  یقافتا  نآ  رد  هک  تسا  ییاهزور  مایا ، زا  مود  عون  دـیوگ ...« : یم  هیمیت  نبا   - 1
، دایعا دنتفرگن و  دیع  ار  زور  نآ  نارگید  تیب و  لها  زین  ناینیـشیپ و  اریز  درادن ، یـساسا  لصا و  دنریگ  یم  دـیع  ار  زور  نآ  یخرب 

یتعیرش

ص:233
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هک تسا  اراصن  لامعا  دننامه  لمع  نیا  درک ، يراذـگ  تعدـب  هک  نآ  هن  دومن ، تعباتم  روتـسد  زا  دـیاب  نآ  رد  هک  تسا  عیارـش  زا 
(1) «. دنریگ یم  دیع  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ثداوح 

نید رد  ياه  تعدب  زا  لمع  نیا  دوش و  اپرب  یمـسارم  ربمایپ  ریغ  ربمایپ و  يارب  تسین  زیاج  : » دیوگ یم  زاب  نب  زیزعلادبع  خیـش   - 2
(2) «. دنا هدادن  ماجنا  یلمع  نینچنیا  نیعبات  هباحص و  زا  نارگید  نیدشار و  يافلخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اریز  تسا ،

ناشدلوت زور  رد  نانآ  دای  ندرک  هدنز  زین  نیحلاص و  ایبنا و  گوس  رد  تسین  زیاج  : » دنیوگ یم  نویباهو  ياوتف  یمئاد  ياضعا   - 3
رد هک  تسا  ییاه  تعدب  زا  روما  نیا  مامت  اریز  دوش ، رازگرب  یمسارم  ناشروبق  رب  ندرک  بصن  عمش  یناغارچ و  مَلَع ، نتـشادرب  و 

چیه هباحص و  .دنا  هدرکن  نینچ  نیا  هتـشذگ  ِنیحلاص  ایبنا و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسا و  كرـش  دراوم  زا  هدش و  دراو  نید 
(3) «. دندرکن نینچ  تساه  نرق  نیرتهب  هک  نرق  هس  لوط  رد  مه  نیملسم  ناماما  زا  کی 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تدالو  تبـسانم  هب  نشج  ییاپرب  هلمج  زا  تسا ؛ دایز  رـصع  نیا  ياه  تعدب  : » دـیوگ یم  نازوف  نبا   - 4
(4) «. دشاب یم  لوالا  عیبر  هام  رد 

، هدوبن نیملـسم  تداع  زا  تسادخ  نانمـشد  هب  هّبـشت  نآ  رد  هک  دنزرف  يارب  دلوت  ِنشج  مسارم  ییاپرب  : » دیوگ یم  نیمیثع  نبا   - 5
هب موـق  نآ  هرمز  زا  دوـش  هیبـش  یموـق  هب  سکره  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسا  هدـش  هتـشاذگ  ثرا  هب  نارگید  زا  هـکلب 

(5) «. دیآ یم  باسح 

ضغب ّبح و  رهظم  نشج  ییاپرب 

.دننک یم  ریبعت  ناسنا  سفن  لیم  مدع  لیم و  هب  ود  نآ  زا  هدش و  ضراع  ناسنا  داهن  رب  هک  تسا  يرما  ود  ضغب  ّبح و 

ص:234

ص 295-293. میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  . 746 - 1
ص 183. ج 1 ، هعونتم ، تالاقم  يواتف و  عومجم  . 747 - 2

مقر 1774. يوتفلا ، نم  همئادلا  هنجللا  . 748 - 3
ص 25و27. نازوف ، نبا  هعدبلا ، . 749 - 4

ص 43. ج 1 ، مالسالا ، رانم  يواتف  . 750 - 5
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تّبحم بوجو 

حیضوت

: هلمج زا  تسا ؛ بجاو  ناسنا  رب  دارفا  یخرب  هب  ّتبحم  هک  دوش  یم  هدافتسا  یلقن  یلقع و  هلدا  زا 

دنوادخ  - 1

لاـمک و تافـص  عـیمج  ندوـب  اراد  تهج  هب  مه  نآ  تسا ، بجاو  ًاـتلاصا  وا  هب  ّتبحم  هک  تسا  یناـسک  سأر  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
ْمُکُجاَوْزَأ َو ْمُُکناَوْخِإ َو  ْمُکُؤاَْـنبَأ َو  ْمُکُؤاـَبآ َو  َناَـک  ْنِإ  ْلـُق  : } دـیامرف یم  دـنوادخ  اذـل  .وا  هب  تادوجوم  همه  یگتـسباو  لاـمج و 

ِِهلِیبَـس ِیف  ٍداَـهِج  ِِهلوُـسَر َو  ِهَّللا َو  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اَـهَنْوَضْرَت  ُنِکاَـسَم  اَـهَداَسَک َو  َنْوَـشْخَت  ٌهَراَِـجت  اَـهوُُمْتفَرَْتقا َو  ٌلاَوـْمَأ  ْمُُکتَریِـشَع َو 
نانز ناردارب ، نارسپ ، ناردپ ، امش  رگا  مدرم  يا  وگب  لوسر  يا   »] (1) ؛  َنیِقِساَْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  ُهَّللا  ِهِْرمَِأب َو  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف 
شوخ لد  نآ  هب  هک  یلزانم  دـیکانمیب و  نآ  ندـش  داـسک  زا  هک  يا  هراـجتلا  لاـم  هدرک و  عمج  هک  یلاوما  دوخ و  نادـنواشیوخ  و 

دنوادخ ددرگ و  يراج  ادخ  ذفان  رما  ات  دیـشاب  رظتنم  سپ  دـیراد ، یم  تسود  وا  هار  رد  داهج  لوسر و  ادـخ و  زا  شیب  دـیا  هتـشاد 
« .درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکدب  قاّسف و 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   - 2

اذل .تسا  نیوکت  عیرشت و  ضیف  هطساو  وا  اریز  تسا ، مالسا  یمارگ  لوسر  میرادب ، تسود  ادخ  رطاخ  هب  دیاب  هک  یناسک  هلمج  زا 
.تسا هدش  رما  وا  ّتبحم  هب  هدش و  دای  مه  وا  زا  دنوادخ  مان  رانک  رد  قوف  هیآ  رد 

دیرادب تسود  تهج  نآ  زا  ار  دنوادخ   » (2) ؛» هَّللا ّبحب  ینّوبحا  مکوذغی و  امل  هَّللا  اّوبحا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
« .دیرادب تسود  ادخ  رطاخ  هب  ارم  دهد و  یم  يزور  امش  هب  هک 

هب ار  ناسنا  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  زین  ترضح  نآ  تالامک  لیاضف و  بقانم و 

ص:235

هیآ 24. هبوت ، هروس  . 751 - 1
ص 149. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 752 - 2
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.دنک یم  داجیا  لد  رد  ار  شتّبحم  هدرک و  بذج  ترضح  نآ  يوس 

مالسلا مهیلعربمایپ  تیب  لآ   - 3

عمجم نانآ  هک  نآ  زا  رظن  عطق  اب  اریز  تسا ، مالسلا  مهیلعادخ  لوسر  تیب  لها  تسا ، بجاو  اه  نآ  هب  ّتبحم  هک  یناسک  هلمج  زا 
هدومن رما  نانآ  هب  ندیزرو  ّتبحم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنا ، یهلا  عیرـشت  نیوکت و  ضیف  هطـساو  هدوب و  تالامک  لیاضف و 

نم رطاخ  هب  ار  متیب  لـها  و  « ؛» یّبحل یتیب  لـهأ  اّوبحأ  و  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  قوف  ثیدـح  ناـمه  رد  ًـالثم  تسا ؛
« .دیرادب تسود 

لوسر لآ  ّبح  موزل  لماوع 

: تسا مزال  بجاو و  ریز  تاهج  هب  زین  لوسر  لآ  هب  ّتبحم  تسا ، بجاو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  ّتبحم  هک  اج  نآ  زا 

ببس رگم  تسا  عطقنم  تمایق  زور  رد  یبسن  ببس و  ره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اذل  .تلاسر  بحاص  هب  نانآ  باستنا   - 1
« .نم بسن  و 

.تسا هدش  هراشا  اه  نآ  هب  ریط »  » ثیدح و  هیار »  » ثیدح رد  هک  هنوگ  نامه  دنا ؛ لوسر  ادخ و  بوبحم  تیب ، لها   - 2

ِْهیَلَع ْمُُکلَأْسَأ  َال  ُْلق  : } دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  روط  نامه  تسا ؛ يدمحم  تلاسر  دزم  رجا و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح   - 3
(1)  . َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ 

: دنک یم  لقن  نینچ  دهاجم  زا  يزوج  نب  طبس   (2)  . نُولوُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفقَو  : } دوش یم  لاؤس  لوسر  لآ  ّتبحم  زا  تمایق  زور   - 4
(3) .دوش یم  لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  زا  تمایق  زور 

هب نیلقث »  » ثیدح رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  روط  نامه  دنا ؛ یهلا  باتک  لدِع  مالسلا  مهیلع  نیموصعم   - 5

ص:236

هیآ 23. يروش ، هروس  . 753 - 1
هیآ 24. تافاص ، هروس  . 754 - 2

ص 10. صاوخلاهرکذت ، . 755 - 3
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«. یترتع هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینإ  : » دومرف هراشا  نآ 

هک تسا  هدـش  دراو  ینـس  هعیـش و  قـیرط  زا  حیحـص  ثیداـحا  رد  اریز  تسا ، ناـمیا  طرـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  ّتبحم   - 6
رگم ار  وت  درادن  نمـشد  نمؤم و  رگم  ار  وت  درادـن  تسود  ّیلع ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

« .قفانم

اهبکر نم  حون  هنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نانچ  دـنا ؛ تّما  تاـجن  یتشک  تیب  لـها   - 7
«. قرغ اهنع  فّلخت  نم  و  یجن ،

رگا : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اریز  تسا ، تادابع  لاـمعا و  یلوبق  طرـش  تیب ، لـها  ّبح   - 8
اهرات دـننام  هک  يّدـح  هب  دـنرادب  زامن  دور و  ورف  اه  لد  هدـش و  مخ  ناـشرمک  اـه  ناـمک  دـننام  هک  نآ  اـت  دـنرادب  هزور  نم  تّما 

(1) «. دزادنا یم  مّنهج  شتآ  رد  ور  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دنرادب ، نمشد  ار  وت  یلو  دندرگ ،

«. دنا نیمز  لها  ناما  نم  تیب  لها  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دنا ؛ نیمز  لها  ناما  تیب  لها   - 9

يادـتقا بوبحم و  يوس  هب  ات  هدرک  کیرحت  ار  ناسنا  ياوق  هک  تسا  يا  هکرحم  ورین  هباثم  هب  ّتبحم  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا 
.دشکرپ وا  هب 

، تسا بوبحم  هب  تبسن  ّتبحم  ياه  هولج  زا  يا  هولج  مسارم  ییاپرب  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  بلاطم  نیا  زا  يدنب  عمج  رد  لاح 
یناسفن کیرحت  سفن و  لاـبقا  اـهنت  ّتبحم  رثا  رگید  یفرط  زا  دـنا و  فلتخم  ّتبحم  تاـجرد  رد  مدرم  هک  میناد  یم  یفرط  زا  اریز 
بوبحم زا  دایقنا  تعاطا و  اهنت  مه  نآ  ینوریب  رثا  هتبلا  .تسا  رثؤم  مه  یجراـخ  ياـهراتفر  رد  هتـشاد و  زورب  روهظ و  هکلب  تسین ،

ار اه  نآ  مامت  ّتبحم  موزل  هلدا  قالطا  هک  دراد  زین  يرگید  ياـه  هولج  راـثآ و  هکلب  دـنیوگ -  یم  یخرب  هک  هنوگ  ناـمه  تسین - 
.بوبحم ّتبحم  رد  سفن  لتق  لثم  دشاب ؛ هتشاد  هضراعم  رگید  هلدا  اب  هک  نآ  رگم  دوش ، یم  لماش 

: زا دنا  ترابع  ناسنا  یگدنز  رد  بح  ياه  هولج 

؛ دایقنا تعاطا و   - 1

ص:237

ص 143. ج 12 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  . 756 - 1
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؛ بوبحم ترایز   - 2

؛ بوبحم میظعت  میرکت و   - 3

؛ بوبحم تاجاح  ندرک  هدروآرب   - 4

؛ بوبحم زا  عافد   - 5

.فسوی قارف  رد  بوقعی  نزح  دننامه  بوبحم ؛ قارف  رد  هودنا  نزح و   - 6

؛ بوبحم راثآ  ظفح   - 7

؛ وا لسن  نادنزرف و  هب  مارتحا   - 8

؛ تسا طبترم  وا  هب  هچنآ  ندیسوب   - 9

.بوبحم دالیم  رد  یناوخ  يدولوم  اه و  تبسانم  رد  نشج  مسارم  ییاپرب   - 10

نآرق هاگدید  زا  مسارم  ییاپرب 

هراشا

هدومن بیغرت  نادـب  هکلب  اضما ، نآرق  ار  نآ  لصا  هک  تسا  یلئاسم  زا  دوبدای  مسارم و  ییاـپرب  هک  میرب  یم  یپ  نآرق  هب  هعجارم  اـب 
: تسا

زا هنومن  دنچ  هب  هک  تسا ، یهلا  يایلوا  ایبنا و  دوبدای  ییاپرب  تقیقح  رد  اه  نآ  رتشیب  هک  میرب  یم  یپ  جـح  هب  طوبرم  تایآ  زا   - 1
: مینک یم  هراشا  نآ 

مالسلا هیلع  میهاربا  ماقم  فلا - 

« .دیهد رارق  دنوادخ  شتسرپ  هاگیاج  ار  میهاربا  ماقم   » (1) ؛  ًیّلَصُم َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  ْنِم  اوُذِخَّتاَو  : } دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

ات دننک  باختنا  یلصم  ناونع  هب  ار  اج  نآ  هتسج و  كربت  میهاربا  ترـضح  ياپ  ياهاج  زا  نیملـسم  هک  دنک  یم  رما  لاعتم  دنوادخ 
.ددرگ هدنز  هبعک  يانب  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  دای 

ات دومن ، یم  انب  ار  هناخ  زین  میهاربا  دروآ و  یم  گنس  لیعامسا  ادخ  هناخ  نتخاس  ماگنه  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 
ار یگنس  تفر ، الاب  نامتخاس  هک  نآ 

ص:238
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هیآ 125. هرقب ، هروس  . 757 - 1
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(1) .دندناسر مامتا  هب  ار  ادخ  هناخ  نامتخاس  تلاح  نیا  اب  ود  ره  تفر و  نآ  يالاب  میهاربا  دندروآ و 

هورم افص و  ب - 

افص و  » (2) ؛} اَمِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحاَنُج  اَلَف  َرَمَتْعا  ْوَأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاَعَش  ْنِم  َهَوْرَْملاَو  اَفَّصلا  َّنِإ  : } دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
یعـس هک  تسین  یکاب  سپ  دروآ  ياج  هب  هرمع  صوصخم  لامعا  ای  هبعک  هناـخ  ّجـح  سک  ره  سپ  تسادـخ ، نید  رئاعـش  زا  هورم 

« .دروآ ياج  هب  زین  هورم  افص و 

.ددرگ هدنز  اه  هرطاخ  رد  هورم  افص و  نیب  رجاه  ششوک  ات  داد  رارق  ّجح  کسانم  زا  ار  هورم  افص و  نیب  یعس  لاعتم  دنوادخ 

شطع دـش و  مامت  بآ  دومن ، اـهر  هکم  نیمزرـس  رد  ار  لیعامـسا  شدـنزرف  رجاـه و  هک  یماـگنه  میهاربا  دـنک : یم  لـقن  يراـخب 
ار دنزرف  تیعـضو  نیا  ات  تفر  افـص  هوک  فرط  هب  رجاه  .دیچیپ  یم  دوخ  هب  شطع  تدش  زا  دـنزرف  دومن ، هبلغ  ود  ره  رب  يدـیدش 

فرط هب  باتـش  اب  دمآ و  نییاپ  هوک  زا  سویأم  یلو  دیامن ، بلط  بآ  وا  زا  هدومن و  ادیپ  ار  یـسک  ات  دنک  یعـس  نمـض  رد  دـنیبن و 
ار یـسک  زین  ناـکم  نیا  رد  یلو  دـنک ، بلط  بآ  وا  زا  هدومن و  هدـهاشم  ار  یـصخش  دـیاش  اـت  دـمآ  ـالاب  هوک  زا  تفر ، هورم  هوـک 

تـسا تهج  نیا  هب  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  سابع  نبا  .دش  رارکت  راب  تفه  لمع  نیا  .دومنن  هدـهاشم 
(3) .دنیامن یم  فاوط  هورم  افص و  نیب  راب  تفه  جاجح  هک 

ینابرق ج - 

يَرَت اَذاَم  ْرُظناَف  َکَُحبْذَأ  یِّنَأ  ِماَنَْملا  ِیف  يَرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اَی  َلاَق  َیْعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اَّمَلَف  ٍمِیلَح *  ٍماَلُِغب  ُهاَنْرَّشَبَف  : } دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
ْنِإ ِینُدِجَتَس  ُرَمُْؤت  اَم  ْلَْعفا  َِتبَأ  اَی  َلاَق 

ص:239

ص 158. ج 2 ، ءایبنالا ، باتک  يراخب ، حیحص  . 758 - 1
هیآ 158. هرقب ، هروس  . 759 - 2

ص 158. ج 2 ، ءایبنالا ، باتک  يراخب ، حیحص  . 760 - 3
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َّنِإ َنِینِـسْحُْملا *  يِزَْجن  َِکلَذَک  اَّنِإ  اَیْؤُّرلا  َْتقَّدَص  ْدَـق  ُمیِهاَْربِإ *  اَی  ْنَأ  ُهاَْنیَداَن  َو  ِنِیبَْجِلل *  ُهَّلَت  اَمَلْـسَأ َو  اَّمَلَف  َنیِِرباَّصلا *  ْنِم  ُهَّللا  َءاَش 
رسپ نآ  هک   ] هاگ نآ  .میداد  وا  هب  ار  يرابدرب  رسپ  هدژم  سپ   » (1) ؛  ٍمِیلَح ٍماَلُِغب  ُهاَنْرَّشَبَف  ٍمیِظَع  ٍْحبِِذب  ُهاَْنیَدَف  َو  ُنِیبُْملا *  ُءاَلَْبلا  َوَُهل  اَذَه 

، منک ینابرق  ار  وت  هک  مدید  نینچ  باوخ  ملاع  رد  نم ! یمارگ  دنزرف  يا  تفگ : میهاربا  .تفاتش  لمع  یعس و  هب  وا  اب  تفای  يدشر 
ره نوچ  سپ  .تفای  یهاوخ  نیرباص  زا  ارم  هَّللا  ءاش  نا  هک  هد ، ماجنا  يرومأم  هچره  ردـپ ! يا  تفگ : تسیچ ؟ هعقاو  نیا  رد  ترظن 

ایؤر ملاع  تیرومأم  وت  میهاربا ! يا  هک  میدرک  باطخ  لاح  نآ  رد  ام  دنکفا ، يور  هب  نتشک  يارب  ار  وا  دنتـشگ ، قح  رما  میلـست  ود 
یم نشور  ار  نامیا  لاح  تقیقح  هک  تسا  یناحتما  نامه  التبا  نیا  میهد ، یم  شاداپ  وکین  نینچ  ار  ناراـکوکین  اـم  يداد  ماـجنا  ار 

« .میتخاس ادف  یگرزب  حبذ  وا  رب  ام  دنک و 

میظع و لمع  نآ  دوبدای  هب  هدرک و  ادتقا  میهاربا  ترـضح  هب  انم  رد  ات  هدومن  رما  ار  نایجاح  يراکادـف ، نیا  ساپ  هب  لاعتم  دـنوادخ 
.دنیامن ینابرق  انم  نیمزرس  رد  ار  يدنفسوگ  گرزب ، ناحتما 

تارمج یمر  د - 

يوس هب  ار  میهاربا  لیئربج  دـننک : یم  لقن  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ  ياهدنـسم  رد  یـسلایط  لبنح و  نب  دـمحا 
دنلب نآ  زا  ناطیـش  يادـص  هک  دومن  باترپ  وا  هب  گنـس  تفه  میهاربا  تشگ ، نایامن  وا  رب  ناطیـش  ماـگنه  نآ  رد  درب ، هبقع  هرمج 
دنلب وا  يادص  هک  دومن  باترپ  وا  رب  گنس  تفه  زین  ماگنه  نآ  رد  دش ، رهاظ  وا  رب  ناطیش  زاب  دمآ ، یطـسو  هرمج  دزن  سپـس  .دش 

هب دومن ، یمر  گنـس  تفه  اب  ار  وا  میهاربا  ترـضح  دـش و  رهاظ  وا  رب  ناطیـش  مه  زاب  دـمآ ، يوصق  هرمج  يوس  هب  هاـگ  نآ  .دـش 
(2) .دمآ رد  شیادص  هک  يّدح 

قافتا هعقاو  دای  ات  هدرک  بجاو  جاجح  يارب  ار  لمع  نآ  هیـضق  نیا  دوبدای  رطاخ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هنوگچ  هک  مییامن  یم  هدـهاشم 
.دنامب هدنز  هداتفا 

ص:240

تایآ 107-101. تافاص ، هروس  . 761 - 1
ح 2697. یسلایطلا ، دنسم  ص 306 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 762 - 2
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گرزب و ار  ادـخ  نـید  رئاعـش  سک  ره  و   » (1) ؛  ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اَـهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاَعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  : } دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ   - 2
« .تساوقت اب  ياه  لد  تفص  نیا  دراد ، مرتحم 

ياه هناشن  يانعم  هب  دـنوادخ  رئاعـش  تسا و  هناشن  ياـنعم  هب  هریعـش  عمج  رئاعـش  هک  تسا  نآ  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  تیفیک 
یکی هک  تسا  یهلا  رئاعش  ءزج  دنک ، يروآدای  نومنهر و  شنید  ادخ و  يوس  هب  ار  مدرم  هک  یلمع  ره  اذل  .تسوا  نید  دنوادخ و 

یم کیدزن  لاعتم  دنوادخ  هب  ّیلو ، نآ  تالامک  لیاضف و  رکذ  اب  مدرم  تقو  نآ  رد  هک  تسا  ریدـغ  نشج  مسارم  ییاپرب  اه  نآ  زا 
.دنوش

« .دنوادخ ياهزور  هب  ار  نانآ  هد  يروآدای  و   » (2) ؛  ِهَّللا ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ  َو  : } دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ   - 3

زور نآ  رد  اریز  تـسا ، نآ  قیداـصم  زا  یکی  زین  ریدـغ  هـک  تـسا ، قـح  روـهظ  لـطاب و  رب  قـح  هـبلغ  ماـیا  ادـخ ، ماـیا  زا  دوـصقم 
.دشاب دوخ  هار  هدنهد  همادا  ات  درک ، یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  نیشناج  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ 

رجا امش  زا  نم  وگب : تما  هب  ادخ  لوسر  يا   »] (3) ؛  َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  ُْلق  : } دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ   - 4
« .دیراد روظنم  منادنواشیوخ  ّقح  رد  ارم  تبحم  تدوم و  هک  مهاوخ  یمن  نیا  زج  تلاسر 

.میا هدرک  ادا  ار  يوبن  تلاسر  رجا  زا  يرادقم  نآ  دوبدای  ریدغ و  مسارم  ییاپرب  اب  نیاربانب 

هایـس هدرپ  رد  ار  ناـهج  هک  یماـگنه  راـت  بش  هب  مـسق   » (4) ؛  یَجـَـس اَذِإ  ِلـْیَّللا  َو  یَحُّضلا *  َو  : } دـیامرف یم  لاـعتم  دــنوادخ   - 5
« .دناشوپب

یخرب .تسا  هدرک  دای  مسق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دالیم  بش  هب  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  : » دـیوگ یم  هیبلح  هریـس  رد  یبلح 
هب مسق  هک  درادن  یعنام  تسا و  ءارسا  بش  دارم ، هک  دنا  هتفگ 

ص:241

هیآ 32. جح ، هروس  . 763 - 1
هیآ 5. میهاربا ، هروس  . 764 - 2

هیآ 23. يروش ، هروس  . 765 - 3
تایآ 1و2. یحض ، هروس  . 766 - 4
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(1) «. دشاب ود  ره 

ار نآ  اـت  هدرک  هدـنز  مدرم  نهذ  رد  ار  نآ  داـی  مسق ، اـب  اذـل  .دراد  نآ  تیمها  زا  تیاـکح  يزیچ  هب  ندروخ  مسق  هک  تسا  حـضاو 
.تسا لیبق  نیمه  زا  زین  ریدغ  مسارم  .دنهد  رارق  مارتحا  دروم 

َروُّنلا اوُعَبَّتا  ُهوُرَـصَن َو  ُهوُرَّزَع َو  ِِهب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  : } دیامرف یم  ربمایپ  ناگدننک  میظعت  ناناسر و  يرای  دییأت  رد  لاعتم  دـنوادخ   - 6
دندرک و شیرای  دنتـشاد و  هاگن  ار  وا  تزع  تمرح و  دـندیورگ و  وا  هب  هک  نانآ  سپ   » (2) ؛  َنوُِحْلفُْملا ْمُه  َِکَئلْوُأ  ُهَعَم  َلِزنُأ  يِذَّلا 

« .دنملاع ناراگتسر  تقیقح  هب  هورگ  نآ  دندرک  يوریپ  هدش  لزان  وا  هب  هک  يرون  زا 

ایآ لاح  .تسا  هداد  تراشب  يراگتـسر  هب  هدوتـس و  ار  ربمایپ  ناگدننک  میظعت  ناگدننک و  يرای  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
زا تسا  لوسر  ینیـشناج  تیاصو و  نشج  هک  مخ  ریدـغ  اـی  وا و  ثعبم  اـی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـالیم  زور  رد  مسارم  ییاـپرب 

؟ تسین هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  میظعت  میرکت و  قیداصم 

« .میدرک دنلب  ار  وت  مان   » (3) ؛  َكَرْکِذ ََکل  اَنْعَفَر  َو  : } دیامرف یم  ربمایپ  نأش  رد  لاعتم  دنوادخ   - 7

ندناسانش وا و  نیشناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  تبسن  مدرم  يرکف  حطس  ندرب  الاب  یعون  ریدغ ، مسارم  ییاپرب  نیاربانب 
.تسا مدرم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیعقوم 

لاعتم دنوادخ  هب  صاصتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  میظعت  میرکت و  ترصن و  هفیرـش ، هیآ  دافم  قبط  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  رگا 
.دراد

یم نامگ  دروم  نیا  رد  یـسک  ایآ   (4) ؛} ًازیِزَع ًارْـصَن  ُهَّللا  َكَرُْـصنَی  َو  : } دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  دنوادخ  مییوگ : یم  باوج  رد 
؟ میرادن فیلکت  چیه  هراب  نیا  رد  ام  تسا و  دنوادخ  هب  صوصخم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترصن  هک  دنک 

ِِهب ُتِّبَُثن  اَم  ِلُسُّرلا  ِءاَْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ًاّلُکَو  : } دیامرف یم  دنوادخ  نینچ  مه   - 8

ص:242

ص 58. ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  . 767 - 1
هیآ 157. فارعا ، هروس  . 768 - 2

هیآ 7. حارشنا ، هروس  . 769 - 3
هیآ 3. حتف ، هروس  . 770 - 4
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« .مینادرگ راوتسا  يوق و  نآ  هب  ار  وت  بلق  ات  مینک  یم  نایب  وت  رب  ار  ایبنا  رابخا  تایاکح و  نیا  ام  و   » (1) ؛  َكَداَُؤف

هللا یلـصربمایپ  بلق  تیبثت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب  ایبنا  تشذگرـس  نایب  تمکح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
بولق تیبثت  هب  يرتشیب  جایتحا  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  ناناملسم  هک  تسین  یکـش  .دشاب  مدق  تباث  تالکـشم  رد  ات  تسا ، هلآو  هیلع 
یلحم رد  ار  مدرم  مخ ، ریدغ  ای  ثعبم  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دالیم  زور  دننامه  صاخ  ياه  تبسانم  هب  هک  دراد  اج  اذل  .دنراد 

ات میزاس  انشآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لیاضف  هریـس و  اب  هتخاس و  هاگآ  بش  ای  زور  نآ  تلیـضف  هب  ار  نانآ  هدرک و  عمج  سدقم 
.دوش تیوقت  یهلا  نید  هب  مدرم  بولق 

ثیداحا هاگدید  زا  مسارم  ییاپرب 

: درب یپ  یسلاجم  نینچ  تیعورشم  هب  ناوت  یم  زین  تایاور  هب  هعجارم  اب 

؟ دش لاؤس  هبنـشود  زور  هزور  بابحتـسا  تلع  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  دنک  یم  لقن  هداتق  نبا  زا  ملـسم   - 1
(2) .تشگ لزان  نآرق  نم  رب  زور  نآ  رد  هدش و  دلوتم  زور  نآ  رد  نم  هک  تسا  تهج  نادب  دومرف :

زور ناـیدوهی  هک  دومن  هدـهاشم  دـش  هنیدـم  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماـگنه  دـنک : یم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  ملـسم   - 2
نوعرف رب  ار  لیئارـسا  ینب  یـسوم و  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  نیا  دـنتفگ : دوـمن ؟ لاؤـس  نآ  تلع  زا  دـنریگ ، یم  هزور  ار  اروشاـع 

داد روتسد  اذل  .میتسه  لمع  نیا  هب  رتراوازـس  ام  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنراد ، یم  میظعت  ار  زور  نآ  اذل  دینادرگ ، زوریپ 
(3) .دنرادب هزور  ار  اروشاع  زور  ات 

هدومن لالدتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تدالو  مسارم  ییاپرب  تیعورـشم  رب  ثیدح  نیدب  یطویـس  لقن  ربانب  ینالقـسع  رجح  نبا 
(4) .تسا

زور رد  هک  هدش  دراو  حیحص  لقن  هب  : » دنک یم  لقن  یقشمد  نیدلارصان  نب  ظفاح   - 3

ص:243

هیآ 120. دوه ، هروس  . 771 - 1
ص 819. ج 2 ، ملسم ، حیحص  . 772 - 2

ص 215. ج 7 ، يراخب ، حیحص  ح 1130 ؛  ملسم ، حیحص  . 773 - 3
ص 196. ج 1 ، يواتفلل ، يواحلا  . 774 - 4
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يور زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـالیم  رد  ار  هبیوث  شزینک  هک  نآ  تهج  هب  دوـش ، یم  هداد  باذـع  فـیفخت  بهلوـبا  هب  هبنـشود 
(1) «. درک دازآ  يدونشوخ 

فرط زا  ترضح  نآ  دوبدای  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دلوم  رد  مسارم  ییاپرب  هک  مینک  یم  هدافتسا  تیولوا  قیرط  هب  دروم  نیا  زا 
.دراد یمیظع  شزرا  نمؤم  کی 

هک نآ  اب  دومن ، هقیقع  ار  يدنفسوگ  دوخ  فرط  زا  شتّوبن  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنک : یم  لقن  نینچ  سنا  زا  یقهیب   - 4
(2) .دوب هدرک  هقیقع  ار  يدنفسوگ  شتدالو  متفه  زور  رد  ربمایپ  يارب  بلاطوبا  هک  هدش  دراو  تایاور  رد 

هک مینک  لمح  نیا  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لمع  نیا  دیاب  اذل  دوش ، یمن  رارکت  رابود  هاگ  چـیه  هقیقع  : » دـیوگ یم  یطویس 
هک هنوگ  نامه  دومن ؛ هقیقع  تسا ، هداد  رارق  نایملاع  يارب  تمحر  هدیرفآ و  ار  وا  دـنوادخ  هک  نیا  زا  رکـش  راهظا  تهج  هب  ربمایپ 
زور رد  یهلا ، هاگرد  هب  يراذگرکـش  تهج  هب  مه  ام  هک  تسا  بحتـسم  تهج  نیمه  هب  داتـسرف و  یم  دورد  دوخ  رب  ترـضح  نآ 

(3) «. مییامن راهظا  ار  ادخ  رکش  دراد  یبّرقت  هبنج  هک  روما  نیا  لاثما  نداد و  ماعطا  اب  هدومن و  عامتجا  شتدالو 

تسا زور  نآ  رد  دومرف : هعمج  زور  تلیضف  دروم  رد  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  يذمرت   - 5
(4) .دش قلخ  مدآ  هک 

هچ لاح  دراد ، تلیـضف  هداد ، خر  نآ  رد  هک  یکرابم  صاخ و  قاـفتا  تهج  هب  ماـیا  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا 
.دشاب وا  يارب  نیشناج  نییعت  زور  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دالیم  زور ، نآ  رد  هک  يزور  هب  دسر 

مسارم ییاپرب  دیاوف 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یتاکرب  راثآ و  یهلا  يایلوا  دوبدای  مسارم و  ییاپرب 

ص:244

.يداهلا دلوم  یف  يداصلا  دروم  . 775 - 1
ص 196. ج 1 ، يواحلا ، . 776 - 2

.نامه . 777 - 3
ح 491. يذمرت ، حیحص  . 778 - 4
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دنشاب و وا  هار  هدنهد  همادا  هک  دندنب  یم  نامیپ  دهع و  دیدجت  دوخ  بهذم  بتکم و  نید و  راذگ  ناینب  اب  مدرم  مسارم  نیا  رد   - 1
.دنرادرب مدق  وا  هار  رد  دیاب  هک  تسا  یتیصخش  نینچ  شیادتقم  ماما و  هک  دننک  یم  ومناو نینچ  دوخ  هب 

.دوش یم  دنم  هرهب  وا  دوجو  تاکرب  يونعم و  تاضویف  زا  ترضح  نآ  اب  ینطاب  طابترا  ّیلوت و  راهظا  اب   - 2

یلع الوم  نامربهر  هک  میتسه  یناسک  ام  هک  دـنناسر  یم  ار  مایپ  نیا  دوخ  نانمـشد  هب  تقیقح  رد  مسارم  نیا  ییاپرب  اب  نایعیـش   - 3
زین ام  ...وا  تشادن  تاشامم  سک  چیه  اب  یهلا  ماکحا  ندش  هدایپ  هار  رد  وا  .دوب  ملاظ  هدننک  درط  زیتس و  ملظ  وا  تسا  مالـسلا  هیلع 

.درک میهاوخ  نینچ  وا  زا  يوریپ  اب  هدرک و  لابند  ار  طخ  نیا 

.ددرگ یم  رتدایز  وا  هب  تبسن  ناشتبحم  هداتفا و  یهلا  يایلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دای  هب  زور  نآ  رد  ناناملسم  هلاسره   - 4

کیدزن ادخ  هب  نانآ  هب  ندرک  یسأت  اب  زین  مدرم  دوش و  یم  هداد  حیـضوت  حیرـشت و  تارـضح  نآ  لیاضف  تالامک و  زا  یخرب   - 5
.دنوش یم  رت 

یم مکحتـسم  ار  نآ  هتـشاد و  زاربا  یهلا  يایلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  ار  دوخ  تدارا  نامیا و  يداش ، حرف و  راهظا  اـب   - 6
.دنزاس

.دنرب یم  زین  يدام  هرهب  سلاجم  نیا  زا  افعض  زا  یهورگ  هدیسر و  ماعطا  باوث  هب  ینیریش  شخپ  ماعطا و  اب  سلجم  نایاپ  رد   - 7

.دوش یم  توالت  نآرق  تایآ  زا  يدایز  رادقم  هدش و  هدنز  ادخ  دای  سلاجم  نیا  رد   - 8

.دنتسرفب دورد  دوخ  ربمایپ  رب  رتشیب  مدرم  هک  تسا  یبسانم  تصرف   - 9

.ددرگ یم  مهارف  وا  تاروتسد  ادخ و  هب  مدرم  توعد  يارب  یبسانم  تیعقوم  نینچ  مه   - 10

مالسا رد  ریدغ  دیع 

هراشا

.تسا نآ  نتفرگ  رارق  دیع  تسا ، هتخاس  قّقحم  تباث و  ار  نآ  دافم  هتـشگ و  ریدـغ  ناتـساد  یگنادواج  بجوم  هک  يروما  هلمج  زا 
زور هدمآ و  رامش  هب  دیع  ریدغ ، زور 

ص:245
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نیا رد  مدرم  تسا و  هتفرگ  رارق  هداوناـخ  دوـخ و  رب  هعـسوت  نافیعـض و  هب  یکین  نشج و  عوـشخ و  تداـبع و  اـب  هارمه  نآ  بش  و 
.دنشوپ یم  ار  دوخ  ياه  تنیز  بوخ و  ياه  سابل  نشج ،

راعشا و ندورـس  هب  هدرک و  وجتـسج  نآ  نایوار  زا  هتفر ، نآ  لماوع  یپ  رد  دنـشاب ، هتـشاد  شیارگ  روما  هنوگ  نیا  هب  مدرم  هاگ  ره 
ياهدنـس هراومه  دوش و  یم  فوطعم  نآ  هب  اـه  لـسن  هّجوت  هلاـس  همه  يا ، هرود  ره  رد  هنوـگ  نیا  دـنزادرپ و  یم  نآ  ندرک  لـقن 
: تسا ثحب  تهج  ود  زا  ریدغ  دیع  اب  هطبار  رد  .ددرگ  یم  راگدنام  دوش و  یم  هدناوخ  نآ  هب  طوبرم  رابخا  نوتم و  هعقاو و 

هعیش هب  صاصتخا  مدع   - 1

دیع رد  مه  نیملسم  رگید  ياه  هقرف  .دراد  نآ  هب  تبسن  یّصاخ  یگتسبلد  هعیش ، هک  دنچ  ره  تسین ، طوبرم  هعیـش  هب  اهنت  دیع ، نیا 
هیلع نینمؤملا  ریما  نییعت  رطاخ  هب  شندوب  دـیع  زور و  نیا  تلیـضف  رد  هعیـش  ریغ  زا  یناـگرزب  .دنکیرـش و  هعیـش  اـب  ریدـغ ، نتفرگ 

مـسوم مسوم ، نیا  هک  ارچ  دـنا ؛ هدرک  زاربا  ینانخـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يوس  زا  تیـالو  يـالاو  ماـقم  هب  مالـسلا 
هچ دـننادب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لـصف  ـالب  نیـشناج  ناونع  هب  ار  وا  هچ  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناراداوه  یناـمداش 

.هفیلخ نیمراهچ 

(1) .دنا هدروآ  باسح  هب  دایعا  زا  ار  نآ  مالسا  لها  هک  دناد  یم  ییاهزور  زا  ار  مخ  ریدغ  زور  هیقابلا » راثآلا   » رد ینوریب 

هب مسوم  دیع و  زور  نآ  هدرک و  رکذ  دوخ  رعـش  رد  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مخ ، ریدغ  زور  : » دیوگ یم  یعفاش  هحلط  نبا 
قئالخ ریاس  رب  هدرک و  بوصنم  تلزنم  نیا  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  یتقو  زور  نآ  اریز  دـیآ ، یم  باـسح 

(2) «. تسا هداد  يرترب 

، دشاب هتـشاد  تلالد  نآ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  یلوم  ظفل  تسا و  نکمم  شتابثا  هک  ییانعم  ره  : » دیوگ یم  زین  و 
نیا و  تسا ، هداد  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح 
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ترـضح هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  عیفر ، تسا  یتناـکم  و  یلاـع ، تسا  يا  هجرد  و  میظع ، تسا  یتلزنم  و  دـنلب ، تسا  يا  هبترم 
(1) «. تسا هتشگ  یهلا  يایلوا  يارب  رورس  مسوم  دیع و  زور  زور ، نآ  اذل  .تسا و  هداد  صاصتخا  نآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

، نایقارع نایبرغم و  نایرصم و  دنا و  قفّتم  نآ  ندوب  دیع  رد  برغ ، قرـش و  رد  یمالـسا  تّما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  خیرات ، بتک  زا 
ییارـس هحیدم  هبطخ و  اعد ، زامن ، يارب  صّخـشم  يزور  ناونع  هب  نانآ  دزن  ریدـغ  زور  .دـنا و  هتـشاد  مامتها  انتعا و  نآ  هاگیاج  هب 

(2) .تسا هدوب  قافتا  دروم  دیع ، هب  زور  نیا  يراذگمان  و  تسا ، هدوب  روهشم 

نایم دیـسر ، مخ  ریدـغ  هب  یتقو  عادولا ، هّجح  رد  هّکم  زا  تشگزاب  ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دـیوگ یم  ناکّلخ  نبا 
: دومرف تسناد و  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  يارب  نوراه  نوچمه  دوخ ، يارب  ار  وا  تسب و  يردارب  دقع  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ و 

دندـیزرو ینمـشد  وا  اب  هتفرن و  وا  تیالو  هطلـس  تحت  هک  یناسک  رادـب و  تسود  دـندش  اریذـپ  ار  وا  تیـالو  هک  یناـسک  ایادـخ ! »
(3) .تسا یّصاخ  یگتسبلد  زور ، نیا  هب  ار  هعیش  و  نک .» راوخ  ار  شناگدننک  راوخ  شاب و  روای  ار  شنارای  و  رادب ، نمشد 

ار زور  نیا  وا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نادنزرف  دیوگ : یم  هک  اج  نآ  تسا ، هدرک  دییأت  يدوعـسم  ار  ناکّلخ  نبا  ِنخس 
(4) .دنراد یم  گرزب 

شیادرف هک  تسا  یبش  نیا ، و  : » دـسیون یم  تسا  هدرمـش  تّما  دزن  روهـشم  ياـه  بش  زا  ار  ریدـغ  بش  هک  نآ  زا  سپ  زین  یبلاـعث 
، نایعیش و  ...هالوم ،» ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف دناوخ و  هبطخ  نارتش  زاهج  زارف  رب  مخ ، ریدغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

« دنزادرپ یم  تدابع  ءایحا و  هب  هتشاد ، یمارگ  ار  بش  نیا 
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(1).

ریدغ دیع  أدبم   - 2

ینامز نآ  أدبم  .ددرگ  یم  زاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـصع  هب  گرزب  دیع  نیا  أدـبم  هک  میرب  یم  یپ  خـیرات  هب  هعجارم  اب 
بوصنم دنوادخ  بناج  زا  تیالو  تماما و  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مخ  ریدغ  يارحص  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب 

هلمج زا  .دنتفگ  کیربت  وا  رب  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دزن  اذل  .دـش و  رورـسم  تهج  نیدـب  ینمؤم  ره  زور  نآ  رد  .درک 
هعقاو نیا  تشادـگرزب  کیربت و  تهج  هب  زین  .میدرک و  هراشا  نآ  هب  ًـالبق  هک  دوب  رکبوبا  رمع و  دـنتفگ  کـیربت  ار  وا  هک  یناـسک 

.دندروآرد رعش  هب  ار  هعقاو  نیا  نارگید  يراصنا و  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  تباث ، نب  ناسح  لیبق  زا  يدارفا 

ریدغ ياه  مایپ 

دراد اج  کنیا  .دنا  یمالـسا  هعماج  رد  ریدغ »  » ياه مایپ  ندرک  هدایپ  ددصرد  ریدـغ » ندرک  يدربراک   » حرط اب  نامز  نیا  رد  یخرب 
هب صاصتخا  نآ  ياه  مایپ  ایآ  تسا ؟ هتـشاد  ییاـه  ماـیپ  هچ  مخ » ریدـغ   » هک هدـش  یـسررب  یفاکـشوم و  قیقد  روط  هب  عوضوم  نیا 

اه و هتکن  یخرب  هب  کنیا  تسا ؟ تمایق  زور  ات  ندش  هدایپ  ارجا و  لباق  ای  هتشاد  وا  تافو  زا  دعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  لوسر  رـصع 
: میزادرپ یم  دوش  یم  مدرم  هب  نآ  غالبا  يروآدای و  ببس  اه  نشج  ییاپرب  هک  ریدغ  ياه  مایپ 

ربمایپ نآ  مارم  هدـننک  نییبت  هار و  هدـنهد  همادا  هدوب و  وا  ّطـخ  رد  هک  تسا  موصعم  یتیـصخش  هب  جاـیتحا  يربماـیپ  ره  زا  دـعب   - 1
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  دشاب ، نید  رادساپ  نابهگن و  تعیرش ، هعومجم  نایک و  ظفح  ّدح  رد  لقاال  و  تسا ،

.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  صخش  نیا  نامز  نیا  رد  و  دومن ، نّیعم  رما  نیا  رد  ار  ینیشناج  دوخ  زا  دعب  يارب 

هللا یلـصربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دندرگ ، یفرعم  نّیعم و  ربمایپ  طسوت  هدش و  بوصنم  دنوادخ  بناج  زا  دیاب  ناربمایپ  نانیـشناج   - 2
صاخ و روط  هب  دـنوادخ  بناج  زا  دـیاب  یماما  ره  تسا و  یهلا  یماقم  تماما  ماقم  اریز  درک ؛ نّیعم  نیـشناج  دوخ  يارب  هلآو  هیلع 

.ددرگ بوصنم  تمس  نیا  رب  ماع 

سک ره  تسا ، وا  تایصوصخ  تافص و  يربهر و  هلأسم  ریدغ  ياه  مایپ  زا  یکی   - 3

ص:248
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  دننامه  یـسک  دیاب  ربهر  دشاب ، یمالـسا  هعماج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیـشناج  ربهر و  دناوت  یمن 
هلأسم هجیتن : رد  .دـننکن  تعیب  وا  اب  هک  تسا  مدرم  رب  هنرگو  دـشاب  وا  تاروتـسد  ناـمرف و  يرجم  هدوب و  ربماـیپ  طـخ  رد  هک  دـشاب 

.تسا هدروخ  هرگ  مالسا  یسایس  هلأسم  اب  ریدغ 

ریدغ زور  رد  لاس  ره  هدوب و  حرطم  ریدغ  ياه  نشج  هلأسم  دـعب  هب  مراهچ  نرق  طساوا  زا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  نمی  روشک  رد  ام 
يوبن هعماج  رد  يربهر  طیارش  تیعضو و  اب  هدرک و  رطاخ  دیدجت  زور  نآ  مدرم  دنراذگ و  یم  شیامن  هب  ار  میظع  هنحـص  نآ  مخ 

هدرک هلباقم  نآ  ییاپرب  اب  ًادیدش  هدرب و  نآ  ّمهم  ياه  مایپ  راثآ و  هب  یپ  تقو  تموکح  ریخا  ياه  لاس  رد  هچرگ  .دـنوش  یم  انـشآ 
هب نیا  و  دـنا ، مّمـصم  نآ  ییاپرب  رد  مدرم  یلو  دـنوش ، یم  هتـشک  نآ  ییاپرب  يارب  رارـصا  تهج  هب  يدادـعت  لاس  ره  یتح  تسا و 

.تسا یمالسا  هعماج  رد  هیضق  نیا  ياهدمایپ  تاکرب و  راثآ و  تهج 

دیاب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  نآ  يادتقم  ربهر و  یمالسا و  هعماج  يوگلا  هک  نیا  نآ  دراد و  یگشیمه  مایپ  کی  ریدغ   - 4
برقت اب  دیاب  ام  دنراد و  هطلس  تیالو و  ام  رب  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  .دنشاب  موصعم  ناماما  زا  وا  لاثما  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

.میوش دنم  هرهب  ناشدوجو  ضیف  تاکرب  زا  ات  هتفرگ  رارق  نانآ  عیرشت  نیوکت و  هطلس  تحت  ناراوگرزب  نآ  هب  یکیدزن  و 

هک ّقح  اب  هشیمه  دیاب  هک  تسا  مایپ  نیا  مالعا  ریدغ  هعقاو  تقیقح  رد  و  تسا ، عّیـشت  زا  يدامن  نآ  ياه  نشج  ییاپرب  ریدغ و   - 5
.دش لیان  يزوریپ  هب  ات  تسب  نامیپ  تسا  وا  دالوا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ّتیروحم  رب 

نآ نایب  زا  هدیزرو و  رارصا  تقیقح  قح و  غالبا  رد  دیاب  ناسنا  هکنیا  دوش  یم  هدافتـسا  ریدغ  هعقاو  زا  هک  يرگید  مایپ  هتکن و   - 6
یلو درک ، دنهاوخن  لمع  وا  تاشرافس  هب  شتافو  زا  دعب  مدرم  تسناد  یم  هچرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  دیاین ؛ هاتوک 

نآ رب  يراشفاپ  قح و  نایب  زا  مخ  ریدـغ  رد  عادولا و  هجح  رد  ًاصوصخ  بساـنم  تیعقوم  چـیه  رد  هدرک و  ماـمت  مدرم  رب  ار  تجح 
.دماین هاتوک 

ینید تیعجرم  هلأسم  تسا  یقاب  تمایق  زور  ات  هک  ریدغ  ياه  مایپ  زا  رگید  یکی   - 7
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عوجر هب  ار  مدرم  هدرک و  نایب  ار  نیلقث »  » ثیدح هک  دوب  ماّیا  نیمه  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اذل  و  تسا ، مالسلا  هیلع  تیب  لها 
.تخاس نومنهر  دوخ  تعیرش  ذخا  يارب  شموصعم  تیب  لها  هب 

زا دیاب  ّمها  تحلصم  نتفرگ  رظن  رد  تحلـصم و  ظفح  تهج  هب  عقاوم  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نآ  ریدغ  ياه  مایپ  زا  رگید  یکی   - 8
غالبا اب  ناحبس و  دنوادخ  بناج  زا  هک  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دومن  ّمها  تحلصم  يادف  ار  نآ  تشذگ و  مهم  تحلـصم 
گنج هلباقم و  هک  یماگنه  یلو  دش ، بوصنم  یمالسا  هعماج  يربهر  تفالخ و  ماقم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
مامتا رّکذت و  هظعوم و  هب  اهنت  دـیدن ، نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  حالـص و  هب  ار  دوخ  قح  ندروآ  تسد  هب  تهج  هب  يزیرنوخ  و 

هچ نآ  زا  ریغ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگا  متح  روط  هب  اریز  دنامب ؛ ظوفحم  مالـسا  ات  درک  افتکا  دوخ  ّتیمولظم  راهظا  تّجح و 
تّما يارب  یـسرد  نیا  .دوبن و  ریذـپ  ناربـج  هک  دـش  یم  دراو  نیملـسم  مالـسا و  رب  گرزب  يا  هعجاـف  دوـمن  یم  لـمع  داد ، ماـجنا 

.تشذگ مهم  رما  زا  مها  تحلصم  ظفح  تهج  هب  دیاب  یهاگ  هک  تسا ، تمایق  زور  ات  یمالسا 

رد هک  هنوگ  نامه  تسا ، مدرم  رب  تجح  مامتا  تقیقح و  قح و  نایب  رد  ناحبس  دنوادخ  تیاضر  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا   - 9
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  لامکا »  » هیآ

هجح رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دومنن ، يراـک  یفخم  هدرک و  یمومع  نـالعا  دـیاب  قح  ناـیب  غیلبت و  يارب   - 10
.دومن غالبا  ار  تیالو  ماع  ألم  رد  مدرم  ندش  هدنکارپ  زا  لبق  زین  و  دومن ، یمومع  نالعا  تیالو  رما  غالبا  تهج  هب  عادولا 

هک هنوگ  نامه  ددرگ ، لّطعم  دیابن  هاگ  چیه  تسا و  روما  سأر  رد  یمالسا  تما  حیحص  يربهر  ینیشناج و  تفالخ و  هلأسم   - 11
یلو دوب ، هتخاس  ریگ  نیمز  ار  يدایز  هورگ  هدش و  دراو  یکانرطخ  ضرم  هنیدـم  رد  هکنآ  دوجو  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

يربهر ینیشناج و  تیالو و  عوضوم  رفس  نآ  رد  داد و  ماجنا  ار  دوخ  رفس  هدرکن  یهجوت  لکـشم  نیا  هب  تیالو  رما  غالبا  تهج  هب 
.دومن غالبا  مدرم  هب  ار  دوخ  زا  دعب 

ددرگن غالبا  هک  یتروص  رد  تسا و  تعیرـش  مالـسا و  حور  هدولاـش و  هلزنم  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  حیحـص  يربهر  عوضوم   - 12
َْمل ْنِإ  َو  : } دیامرف یم  شربمایپ  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  نآرق  اذل  .دش  دهاوخ  یشالتم  مه  زا  یمالسا  هعماج  تارقف  نوتس  نکر و 
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« .يا هدناسرن  ار  تراگدرورپ  تلاسر  ینکن  نینچ  رگا  و   » (1) ؛  ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت 

نویباهو تالاکشا  یسررب 

حیضوت

لباقم رد  نویباهو  مه  زاب  دوبدای ، مسارم  ییاپرب  ناحجر  هکلب  زاوج ، رب  نیملـسم  هریـس  تاـیاور و  تاـیآ ، زا  ناوارف  هلدا  دوجو  اـب 
خساپ تاداریا و  زا  یخرب  رکذ  هب  کنیا  .دنوش  یم  سدقم  لمع  نیا  ییاپرب  عنام  تسس ، تاداریا  عاونا  اب  هداتـسیا و  نیملـسم  لمع 

: میزادرپ یم  اه  نآ 

لوا لاکشا 

(2) .تسا ادخ  ریغ  تدابع  یعون  دوبدای ، مسارم و  ییاپرب 

خساپ

اذـل .مییامن  یم  میظعت  ار  وا  هک  تسا  یـسک  ّتیبوبر  ای  تیهولا  هب  داقتعا  تدابع ، مّوقم  رـصنع  هک  تسا  هدـش  هراشا  دوخ  ياج  رد 
.دنیوگ یمن  تدابع  ار  نآ  ًاحالطصا  دشاب  یلاخ  رصنع  نیا  زا  یمیظعت  میرکت و  هک  یتروص  رد 

مود لاکشا 

(3) .انغ یقیسوم و  اب  حدم  تئارق  نادرم ، اب  نانز  طالتخا  دننامه  تسا ؛ مارح  ًابلاغ  هک  تسا  يروما  اب  هارمه  یمسارم  نینچ  ییاپرب 

خساپ

هب ار  هدیدنـسپ  حودمم و  یلمع  میناوت  یمن  ام  یلو  نآ ، ریغ  ای  دـشاب  مسارم  رد  هاوخ  تسا ؛ مارح  ینامز  ناکم و  ره  رد  هانگ  لمع 
مییامن يریگولج  مارح  فالخ و  لامعا  زا  دیاب  هکلب  میوش ، عنام  دتفا  یم  قافتا  یهاگ  هک  یبناج  روما  تهج 

ص:251

هیآ 67. هدئام ، هروس  . 786 - 1
.هیشاح رد  ص 154و155 ، دیحوتلا ، هدیقع  حرشب  دیجملا  حتف  . 787 - 2

ص 2. ج 2 ، جاحلا ، نبا  لخدملا ، . 788 - 3
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(1).

موس لاکشا 

ییاـپرب تمرح  رب  ثیدـح  نیا  هب  میق  نبا   (2) «. دـیهدن رارق  دـیع  ارم  ربق  ربق و  ار  دوخ  ياه  هناـخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(3) .تسا هدرک  لالدتسا  مسارم 

خساپ

.اه ناکم  قلطم  هن  دراد ، ربمایپ  ربق  هب  هراشا  اهنت  تیاور  اریز  تسا ؛ اعدم  زا  صخا  لیلد ، ًالوا :

راهظا اب  هلئـسم  نیا  دشاب و  عوشخ  عوضخ و  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  رد  دیاب  ناسنا  هک  دشاب  نیا  دیاش  نآ  تهج  ًایناث :
.دریگ ماجنا  رگید  ییاج  رد  هک  درادن  یتافانم  یلو  درادن  يراگزاس  ربق  رانک  رد  رورس  حرف و 

ترایز نم  ربق  رانک  رد  هکلب  دیهدن ، رارق  دیع  ياهزور  دننام  ارم  ربق  دشاب : نیا  ثیدح  يانعم  هک  تسا  لمتحم  دـیوگ : یم  یکبس 
(4) .دیناوخب اعد  مالس و  و 

مراهچ لاکشا 

(5) .تسا اراصن  هب  هبشت  یناوخ  يدولوم  مسارم و  ییاپرب  رد 

خساپ

نیملـسم زا  يدحا  ایآ  هک  مینک  یم  لاؤس  لاح  .دراد  دصق  هب  جایتحا  نآ  رب  مکح  بترت  رد  هک  تسا  يدصق  نیوانع  زا  هبـشت  ًالوا :
.تسا یفنم  باوج  ًاعطق  دراد ؟ ار  اراصن  رافک و  هب  هبشت  دصق  مسارم ، ییاپرب  رد 

تب داب  هدنز  داد : ادص  نیکرشم  کیرحت  يارب  نایفسوبا  دنک : یم  لقن  دحا  هوزغ  باب  رد  دوخ  حیحص  زا  يزاغم  باتک  رد  يراخب 
.ّلجا یلعا و  هَّللا  دییوگب : دومرف : مییوگب ؟ هچ  دندرک : ضرع  .دییوگب  ار  وا  باوج  زین  امـش  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .لبُه 

راب نایفسوبا 
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ص 19. ج 1 ، یطویس ، يواتفلل ، يواحلا  . 789 - 1
ص 246. ج 2 ، دمحا ، دنسم  . 790 - 2

ص 32. ج 6 ، دوبعملا ، نوع  هیشاح  . 791 - 3
ص 449. بایترالا ، فشک  . 792 - 4

ص 294. میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  . 793 - 5
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وا باوج  زین  امش  دومرف : ربمایپ  .دیرادن  اّزُع  امش  اّزُع و  تسام  يارب  دادرس : هلمح  هب  نیکرشم  کیرحت  يارب  ار  يرگید  راعش  رگید 
(1)  . ...مکل یلوم  انالوم و ال  هَّللا  دییوگب : دومرف : مییوگب ؟ هچ  دندرک : ضرع  .دیهدب  ار 

رافک هب  هبشت  وت  لمع  نیا  ادخ ! لوسر  يا  دیوگب : هدومن و  ضارتعا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  دناوت  یم  نویباهو  لثم  یـسک  ایآ 
رب  » (2) ؛  ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  : } هدومرفن میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  رگم  تسین ؟ زیاج  تسا و 

رادرک اب  لمع  کی  هباشت  درجم  سپ  .دوب  هدـش  هتـشون  زین  امـش  زا  لـبق  ماوقا  رب  هک  هنوگ  ناـمه  هدـش ؛ یمتح  هتـشون و  هزور  اـمش 
« .تسین نآ  نالطب  رب  یلیلد  ناینیشیپ 

یم دومن ، لاؤس  دوش  یم  دراو  برغ  زا  هک  ییاه  هالک  هراـبرد  وا  زا  هک  یـسک  لاؤس  باوج  رد  يواـتفلا  باـتک  رد  توتلـش  خـیش 
رد ناملسمریغ  ناملسم و  هکلب  تسا ، یمالساریغ  راعـش  نیملـسمریغ و  صاخ  ّيز  اه  هالک  نیا  مییوگب  هک  تسین  حیحـص  : » دیامرف
هب هکلب  تسین ، ناشنید  تایـصوصخ  رد  نیملـسم  ریغ  هب  هبـشت  دصق  هب  دنراذگ  یم  رـس  هب  ناناملـسم  هک  هچنآ  تسا و  يواسم  نآ 

(3) «. درادن یلکشم  اذل  .دننک  یم  هدافتسا  نآ  زا  ناتسمز  يامرس  ای  دیشروخ  ترارح  زا  يریگولج  تهج 

اب ار  نآ  تیعورـشم  ام  هن و  ای  دـشاب  نارگید  لمع  هب  هیبش  هاوخ  تسا ، تنـس  باتک و  اب  نآ  قابطنا  لمع ؛ کی  زاوج  ساـسا  ًاـیناث :
.میدرک تباث  صاخ  ماع و  هلدا 

بیلص و لیبق  زا  نانآ  تایـصاصتخا  رد  هبـشت  اراصن  هب  هبـشت  زا  دوصقم  دش ، هدافتـسا  توتلـش  خیـش  مالک  زا  هک  هنوگ  نامه  ًاثلاث :
.یلمع ره  رد  هن  تسا ، سوقان  ندز 

مجنپ لاکشا 

.دندادن ماجنا  ار  لمع  نیا  حلاص  فلس 

ص:253

ص 28. ج 4 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ح 4043 ؛  يراخب ، حیحص  . 794 - 1
هیآ 183. هرقب ، هروس  . 795 - 2

ص 88. توتلش ، يواتفلا ، . 796 - 3
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خساپ

مدـع اهنت  هکلب  درادـن ، بوجو  رب  تلالد  موصعم  لعف  و  تمرح ، رب  تلالد  موصعم  لعف  مدـع  هک  هدیـسر  تابثا  هب  لوصا  رد  ًـالوا :
.تسین زاوج  مدع  تمرح و  رب  لیلد  ندادن  ماجنا  درجم  سپ  .دراد  تمرح  مدع  رب  تلالد  لعف  بوجو و  مدع  رب  تلالد  لعف ،

.تسا تجح  عامجا  هک  دنراد  حیرصت  تنس  لها  هدوب و  مسارم  ییاپرب  هیمیت ، نبا  رصع  ات  نیملسم  لمع  هریس و  ًایناث :

لمع نیا  ًامتح  دوب  یم  زیاج  رگا  هدوب و  رتشیب  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  ناشتّبحم  حلاص  فلـس  هدمآ : هیمیت  نبا  مالک  رد  هک  نیا  ًاثلاث :
هباحـص هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  اریز  تسا ، يوبن  ثیداحا  فالخ  فرح ، نیا  دـنداد ، یم  ماجنا  ار 

(1) «. دشاب رتشیب  نم  هب  تبسن  ناشتبحم  امش  زا  هک  دنیایب  یماوقا  هک  تسا  دوز  انامه  : » هدمآ

مشش لاکشا 

.تسا تعدب  يداش  حرف و  راهظا  يارب  صاخ  يزور  نداد  صاصتخا 

خساپ

زا یخرب  تسا ؛ نینچ  نیا  زین  نامز  دنک ، یم  ادـیپ  فرـش  شفورظم  تهج  هب  یناکم  یهاگ  هدیـسر ، تابثا  هب  هک  هنوگ  نامه  ًالّوا :
ِیف ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ  : } دـیامرف یم  نآرق  هک  ردـق  بش  دـننامه  تسا ؛ دـنم  شزرا  هتفرگ  ماجنا  نآ  رد  هک  یـصاخ  لمع  تهج  هب  اه  نامز 

ریدـغ ای  ربمایپ  دالیم  نامه  هک  یـصاخ  تقو  رد  ار  یمـسارم  رگا  سپ  .میدرک » لزان  یکراـبم  بش  رد  ار  نآرق  اـم  « ؛} ٍهَکَراَـبُم ٍهَْلَیل 
.تسا یکرابم  بش  هک  تسا  نآ  تهج  هب  میهد  یم  ماجنا  تسا 

کمک دننامه  تسا ؛ فلکم  هدـهع  رب  قیداصم  رب  شقیبطت  هک  دریگ ، یم  قلعت  نآ  ماع  ناونع  هب  یئیـش  هب  یهاگ  عراش  رماوا  ًایناث :
ره ات  هدش  راذگاو  فلکم  هدـهع  هب  صاخ  قیداصم  رب  نآ  قیبطت  یلو  ارقف ،) هب  کمک   ) تسا یّلک  یعوضوم  رب  مکح  هک  ارقف ، هب 
ره رد  ات  هدـش  راذـگاو  فلکم  هب  شتقو  رب  نآ  قیبطت  زین  اج  نیا  رد  .دـهد  ماجنا  تسوا  رودـقم  دراد و  مزـال  ریقف  هک  یکمک  عون 

.دیامن هدایپ  دنیب  یم  بسانم  هک  یتقو 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

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

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

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

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

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

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

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

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

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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