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هلآو هیلع  هللا  یلص  وا  هداتسرف  ادخ و  هاگشیپ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تلزنم  هاگیاج و  مکی : 10شخب 

تایاور هاگدید  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تلزنم  هاگیاج و  هب  10یهاگن 

ناوناب رورس  مالسلا ، اهیلع  10همطاف 

هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  نت  هراپ  مالسلا ، اهیلع  11همطاف 

تسادخ يدونشخ  مشخ و  مالسلا ، اهیلع  همطاف  يدونشخ  12مشخ و 

ددرگ یم  قحلم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هب  هک  يدرف  12نیتسخن 

هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  درف  13نیرتوگتسار 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  13لابقتسا 

وناب نیرت  13بوبحم 

تّنس لها  ياملع  ياهراتفگ  هب  14یهاگن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تلزنم  هاگیاج و  هب  یهاگن  مود : 15شخب 

تسا هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رازآ  مالسلا ، هیلع  یلع  15رازآ 

تسا قافن  مالسلا ، هیلع  یلع  اب  يزرو  16هنیک 

دهد یم  ربخ  تّما  تنایخ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  16ربمایپ 

یناهنپ ياه  هنیک  موس : 17شخب 

مدرم لد  رد  ییاه  17هنیک 

؟ دندوب یناسک  هچ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  تکاله  18نالماع 
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مالسلا مهیلع  وا  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هب  تبسن  هّیما  ینب  شیرق و  ياه  19هنیک 

؟ تسیچ يارب  يزوت  هنیک  همه  20نیا 

مالسلا امهیلع  ارهز  یلع و  هب  تبسن  اه  يزوت  هنیک  21یخرب 

قیاقح روسناس  فیرحت و  مراهچ : 22شخب 

نآ ياهدمایپ  كدف و  هرداصم  مجنپ : 25شخب 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  بیذکت  كدف و  25هرداصم 

دوب مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  کلم  25كدف 

؟ دشن هتفریذپ  دوهش  تداهش  26ارچ 

دنگوس اب  27يرواد 

توافتم مکح  هباشم و  هّیضق  27ود 

هعقاو 28هیجوت 

ثرا ناونع  هب  كدف  29هبلاطم 

لّمأت لباق  30یتاکن 

یحو هناخ  هب  شتآ  مشش : 32شخب 

مالسلا هیلع  نسحم  ترضح  طقس  متفه : 36شخب 

مالسلا مهیلع  یلع  36نارسپ 

مالسلا هیلع  نسحم  ترضح  38طقس 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هناخ  تمرح  کته  متشه : 39شخب 

رگید هیضق  دنچ  هب  یهاگن  مهُن : 40شخب 

لوا 40هتکن 

مود 40هتکن 

موس 41هتکن 

ینایاپ 41نخس 

همان 42باتک 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  43هرابرد 
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وناب نیرترب  تیمولظم 

باتک تاصخشم 

 - 1326 یلع ، ینالیمینیسح ، هسانشرس : 
. یسراف مالسلااهیلع . ارهزلاهیمولظم  يدادرارق :  ناونع 

. یمالسا قیاقح  زکرم  هیریرحت  تئیه  مجرتم  ینالیمینیسح ؛ یلع  / وناب نیرترب  تیمولظم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1386 یمالسا ، قیاقح  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 

144 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
.3 يداقتعا ؛ ياهشهوژپ  هلسلس  تسورف : 

978-964-2501-61-8: لایر  13000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  144 ؛  - 139 ص . همانباتک : تشاددای : 
. ثیداحا 11ق -- . ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهزهمطاف عوضوم : 

. ءاذیا بیعت و  11 ق -- . ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهزهمطاف عوضوم : 
یمالسا قیاقح  زکرم  هدوزفا :  هسانش 

BP27/2/ح57م6041 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

1027158 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

زاغآرس

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
زاغآرس

نیئآ و دش و  هضرع  نایناهج  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  ءایبنالا ، متاخ  تثعب  اب  یهلا  نید  نیرت  لماک  نیرخآ و  . . . 
. تفریذپ نایاپ  ترضح  نآ  تّوبن  اب  یهلا  ناناسر  مایپ  تلاسر 

زا یعمج  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ياسرف  تقاط  تاـمحز  لاـس  هس  تسیب و  زا  سپ  دـش و  افوکـش  هّکم  رهـش  رد  مالـسا  نید 
. تفرگ ارف  ار  برعلا  ةریزج  یمامت  شیافواب ، نارای 

سپ مالـسا  ملاع  درمدار  نیتسخن  هب  ناّنم  يادخ  بناج  زا  ینلع ، تروص  هب  مخ و  ریدـغ  رد  هّجحلا ، يذ  مهدـجه  رد  یهلا  هار  نیا  همادا 
. دش هدرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ینعی  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا 

ِنید اهنت  ناونع  هب  سپس  لیمکت و  مالسا  نید  مامت و  یهلا  تمعن  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  ینیـشناج  تیالو و  نالعا  اب  زور ، نیا  رد 
. دنتشگ سویأم  مالسا  نید  يدوبان  زا  ناکرشم  نازرورفک و  هک  دش  نینچ  نیا  دیدرگ . مالعا  قح  ترضح  دنسپ  دروم 

تلحر زا  سپ  ار  يربهار  تیاده و  ریسم  هدش ـ  اّیهم  شیپ  زا  ییاه  هئطوت  اب  هلآو ـ ، هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  نایفارطا  یخرب  هک  دییاپن  يرید 
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زا نانآ  دنداد . رارق  یمگردرس  ّریحت و  رد  ار  ناناملـسم  دنتـسب و  ار  ملع  هنیدم  هزاورد  دنتخاس ، فرحنم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ 
، یناطیـش ياه  سیبلت  سیلدـت و  تاهبـش و  ياقلا  ثیداحا ، لعج  يوبن ، ثیداحا  تباـتک  عنم  اـب  ناـشتموکح ، ياـهزور  نیزاـغآ  ناـمه 

. دنداد رارق  دیدرت  ّکش و  هایس  ياهربا  تشپ  دوب ـ  بات  ناهج  باتفآ  نوچمه  هک  ار ـ  مالسا  قیاقح 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  طّسوت  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رابْرَرُد  نانخـس  مالـسا و  قیاقح  اه ، هئطوت  همه  مغر  یلع  هک  تسا  یهیدب 

هب نامز ، زا  يا  ههرب  ره  رد  هدش و  يراج  خیرات  لوط  رد  افواب ، نارای  باحصا و  زا  یعمج  مالسلا و  مهیلع  راوگرزب  نآ  يایصوا  مالسلا ،
تقیقح هداد و  خساپ  ار  مالسا  نانمـشد  نیطایـش و  یهاو  ياهرادنپ  اه و  ههبـش  اه ، یلدود  قیاقح ، نایب  اب  نانآ  تسا . هدومن  هولج  یعون 

. دنا هتخاس  راکشآ  ناگمه  يارب  ار 
دماح ریم  هّللارون ، یضاق  یّلح ، همّالع  ریصن ، هجاوخ  یسوط ، خیش  یضترم ، دّیـس  دیفم ، خیـش  نوچمه  ینارواب  هدیپس  مان  اتـسار ، نیا  رد 
نییبت یمالسا و  قیاقح  زا  عافد  ریسم  رد  نانیا  هک  ارچ  دشخرد ; یم  زورفرپ  یناگراتس  نوچمه  ینیما و . . .  نیدلا ، فرش  دّیـس  نیـسح ،

 . . . دنا هتخادرپ  تاهبش  ییوگ  خساپ  یسررب و  هب  ملق ، نابز و  اب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  تاّیعقاو 
هناملاع عافد  مالسا و  نیبم  نید  كانبات  قیاقح  نییبت  هب  اسَر  ینایب  اویش و  یملق  اب  هک  ینادنمشیدنا  نادنمشناد و  زا  یکی  ام ، نارود  رد  و 

، ینالیم ینیسح  یلع  دّیس  هّللا  تیآ  ترـضح  ماقمالاو  رگـشهوژپ  تسا ، هتخادرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  تماما و  میرح  زا 
. دشاب یم 

، قیقحت اب  هداد و  رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  هوتـسن  قّقحم  نآ  گنـس  نارگ  رابُرپ و  راثآ  ءایحا  هک  دراد  راختفا  یمالـسا ، قیاـقح  زکرم 
. دهد رارق  یمالسا  قیاقح  ناگنشت  ناگتخیهرف و  ناهوژپ ، شناد  رایتخا  رد  ار  اه  نآ  هل ، ٌمّظعم  راثآ  رشن  همجرت و 

. دزاس یم  انشآ  یمالسا  قیاقح  اب  ار  نانابز " یسراف   " کنیا هک  تسا  هل  ٌمّظعم  راثآ  زا  یکی  همجرت  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  یباتک 
رارق فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز  ماما  رـصع ، ّیلو  ترـضح  مظعألا ، هّللا  ۀّیقب  دنـسپ  يدونـشخ و  دروم  شالت  نیا  هک  تسا  دیما 

یمالسا قیاقح  زکرم  دریگ .

راتفگ شیپ 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  وناب  نیرترب  ّتیمولظم 
نیلّوألا نم  نیعمجأ  مهئادـعأ  یلع  هّللا  ۀـنعلو  نیرهاّـطلا ، نیبّیطلا  هلآو  دّـمحم  اندّیـس  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  نیملاـعلا ، ّبر  هّلل  دـمحلا 

راتفگ شیپ  نیرخآلاو 
يوناب نآ  لیاضف  بقانم و  رد  ام ، نخـس  عوضوم  ارچ  یتسار  مینک ; یم  زاغآ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  ّتیمولظم  زا  ار  نخس 

؟ تسین راوگرزب 
؟ تسین ناوناب  يوناب  نآ  یگدنز  ام ، نخس  روحم  ارچ 

؟ مییوگ یم  نخس  مالسلا » اهیلع  ارهز  ّتیمولظم   » زا ارچ 
: ددرگ یم  ناشنرطاخ  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 

دوش و حرطم  هک  تسین  نآ  هتسیاش  تسا ، یخیرات  هّیضق  کی  ًافرـص  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یناگدنز  تاقاّفتا  نوچ  دنیوگ : یخرب 
)!!(. دشاب غورد  ای  تسار و  دناوت  یم  یخیرات ، هّیضق  ره  هک  ارچ  ددرگ ; کیرحت  نآ ، حرط  اب  یمومع ، راکفا 

نخس ندناوخ و  هدش و  عقاو  هچ  نآ  رب  ییابیکش  هچرگ  تفگ ; میهاوخ  نخـس  یّجنـشت  بّصعت و  چیه  نودب  نخـس ، نیا  دقن  هرابرد  ام 
. تسا خلت  رایسب  اه ، نآ  هرابرد  نتفگ 

باتک نیرت  نهک  نیرت و  حیحص  نیرتروهشم ، نیرت ، مهم  زا  هدافتـسا  اب  ار  دوخ  خساپ  هک  میراد  یعـس  ناکما  ّدح  رد  راتـشون  نیا  رد  ام 
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. میناسر تابثا  هب  ّتنس  لها  عبانم  اه و 
لوسر ياه  گنج  هب  هک  تسین  نیا  شا  همزال  دوش ، حرطم  یخیراـت  يا  هعقاو  تروص  هب  ًافرـص  ّتیمها  نیا  اـب  يا  هّیـضق  رگا  یتسار ، هب 

یّلص ادخ  ربمایپ  هاگیاج  رد  ترضح  نآ  ندیباوخ  هب  اهدربن ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هاگیاج  هب  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  نارود  رد  هک  ییاه  گنج  هب  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  جاودزا  هب  هلآو ، هیلع  هّللا 

!؟ دوش هتسیرگن  یخیرات  ییاه  هّیضق  ناونع  هب  طقف  مالسلا ، هیلع  ادهشلادّیس  تداهش  البرک و  هعقاو  هب  داد ، خر  مالسلا 
؟ دوش یم  هتشون  اه  هلاقم  اه و  باتک  حرطم و  یقیقحت  يداقتعا و  ياه  ثحب  دراوم  لیبق  نیا  رد  هچ  يارب  سپ 

وا زامن  اه ـ  نآ  رادنپ  هب  هلآو ـ ، هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  اب  راغ  رد  رکبوبا  یهارمه  ریظن : ّتنـس  لها  ياه  هاگدید  انبم ، نیا  اب  نینچمه 
يارب دوخ  ياه  باتک  رد  ناشرادنپ ـ  هب  هک ـ  يرگید  دراوم  ترضح و  نآ  يرامیب  ماگنه  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هاگیاج  رد 
نخـس زا  دندرگ و  یّقلت  یخیرات  ًافرـص  ییاه  هعقاو  یتسیاب  یگمه  دـننک ، یم  لالدتـسا  اه  نادـب  دوخ ، ناریما  بقانم  نایاوشیپ و  يرترب 

. دوش زیهرپ  اه  نآ  هرابرد  نتفگ 
ام بهذم  ساسا  اب  اهدادیور ، نآ  هکلب  دنتـسین . یخیرات  ًافرـص  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یگدـنز  رد  هداتفا  قاّفتا  يایاضق  ور ، نیا  زا 

هدروخ هرگ  ارجام  نیا  اب  همه  دـنا ، هدـش  عقاو  نآ  زا  دـعب  دـنوش و  یم  قحلم  ارجام  نیا  هب  هک  ییاهدادـیور  ماـمت  تسا و  هدروخ  دـنویپ 
. تسا

شخب دوش ; هتفرگ  دوش ، یم  ّبترتم  نآ  رب  هک  يراثآ  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  ّتیمولظم  هّیـضق  يرـشع  انثا  هعیـش  بهذـم  زا  رگا 
. دش دهاوخ  لیدبت  بهاذم  ریاس  نوچمه  یبهذم  هب  زین  ام  بهذم  دوش ;و  یم  فذح  مالسا ، خیرات  زا  يزاس  تشونرس  مهم و  رایسب 

نآ ّتیمولظم  هیضق  هک  ارچ  دراد ،» یخیرات  هبنج  طقف  نآ  رد  قیقحت  تسا و  یخیرات  هیـضق  کی  مه  نیا   » هک دوش  هتفگ  دیابن  نیا ، رب  انب 
. دراد يرفعج  بهذم  لصا  هدیقع و  اب  میقتسم  طابترا  مالسلا ، اهیلع  ترضح 

، بلاطم نیا  همه  هک  تشاد  میهاوخ  نایب  لیصفت  هب  ار  یبلاطم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ّتیمولظم  يارجام  هرابرد  راتـشون ، نیا  رد  ام 
یهاگیاج زا  هعقاو ، نیا  هک  دش  دـهاوخ  نشور  بلاطم ، نیا  نایاپ  رد  هک  میراد  نیقی  دـنا و  لقتـسم  ًابلاغ  اّما  دنتـسه ; مه  یپ  رد  هچ  رگا 

طارـص ندومیپ  رد  ار  بهذـم  نیا  ناوریپ  هک  يوحن  هب  دراد ; بتکم  نیا  فدـه  ریـس و  رد  یمیقتـسم  ریثأـت  تسا و  رادروخرب  یتدـیقع 
. دیامن یم  رتراوتسا  میقتسم ،

هلآو هیلع  هللا  یلص  وا  هداتسرف  ادخ و  هاگشیپ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تلزنم  هاگیاج و  مکی : شخب 

تایاور هاگدید  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تلزنم  هاگیاج و  هب  یهاگن 

مکی شخب 
ارهز ترـضح  تلزنم  هاگیاج و  هب  یهاگن  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  وا  هداتـسرف  ادخ و  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تلزنمو  هاگیاج 

تلزنم و و  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ّتیصخش  ییاسانش  رد  یناوارف  ثیداحا  هک  تسا  یهیدب  تایاور  هاگدید  زا  مالـسلا  اهیلع 
عمج روظنم  هب  یّنس ، هعیش و  زا  یناگرزب  هک  ییاج  ات  دراد ، دوجو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  شلوسر  ادخ و  هاگشیپ  رد  ترضح  نآ  تانوؤش 

. دنا هداد  ناماس  ار  يا  هناگادج  ياه  باتک  اه ، نآ  يروآ 
لها عبانم  نیرت  نهک  رد  هک  ثیداحا ـ  نیا  میزادرپ . یم  هنیمز  نیا  رد  تیاور  دـنچ  رکذ  هب  ادـتبا  رظن ، دروم  ثحابم  هب  دورو  زا  شیپ  اـم 

. دیامن یم  افیا  مالسلا  اهیلع  ترضح  نآ  تخانش  هنیمز  رد  ار  یّمهم  شقن  تسا ـ  جردنم  ّتنس 

ناوناب رورس  مالسلا ، اهیلع  همطاف 
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: دیامرف یم  شترضح  تسا ، هدش  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  هک  یثیدح  رد  ناوناب  رورس  مالسلا ، اهیلع  همطاف 
« هّنجلا لهأ  ءاسن  ةدّیس  ۀمطاف  »

«. تسا نایتشهب  ناوناب  رورس  همطاف  »
: دیامرف یم  ینخس  رد  ًالثم : تسا ; هدش  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  زا  زین  يرگید  ریباعت  اب  ثیدح  نیا 

« هّمُألا هذه  ءاسن  ةدّیس  ۀمطاف  »
«. تسا تّما  نیا  ناوناب  رورس  همطاف  »

: دیامرف یم  يرگید  ریبعت  رد 
« نینمؤملا ءاسن  ةدّیس  ۀمطاف  »

«. تسا نمؤم  ناوناب  رورس  همطاف  »
: تسا هدمآ  يرگید  نخس  رد 

« نیملاعلا ءاسن  ةدّیس  ۀمطاف  »
«. تسا نایناهج  ناوناب  رورس  همطاف  »

دمحا فیلأت :  ) دنـسملا قلخلا ، ءدب  باتک  يراُخب ،) فیلأت :  ) حیحـص ياه : باتک  رد  فلتخم ، ظافلا  اب  ثیدـح  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش 
اهیلع ارهزلا  لئاضف  شخب  ملـسُم ،) فیلأـت :  ) حیحـص یـسلایط ،) دوواد  یبا  فیلأـت :  ) دنـسملا ییاـسَن ،) فیلأـت :  ) صئاـصخلا لـبنح ،) نب 
. تسا هدمآ  ( 1) عبانم رگید  و  هجام ) نبا  فیلأت :  ) حیحص يذمِرت ،) فیلأت :  ) حیحص يروباشین ،) مکاح  فیلأت :  ) كردتسملا مالسلا ،
رورـس مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  دریگ ، یم  همـشچرس  یحو  عبنم  زا  هک  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  ِنانخـس  نیا  ساسا  رب 

،39  / 2 ءایلوألا : ۀـیلح  ، 282  / 6 دمحا : دنـسم  ، 40  / 2 تاـقبطلا : ، 34 صئاـصخلا : ( 1 . ) تسا ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  زا  نایناهج  ناوناـب 
.151  / 3 كردتسملا :

هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  نت  هراپ  مالسلا ، اهیلع  همطاف 

ادخ ربمایپ  تسا ، هدمآ  یّنس  هعیش و  ربتعم  عبانم  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  نت  هراپ  مالـسلا ، اهیلع  همطاف 
: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 

« ینبضغأ اهبضغأ  نم  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  »
«. تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا ; نم  نت  هراپ  همطاف ، »

. دوش یم  هدید  رداصم  رگید  1)و  () يراُخب فیلأت :  ) حیحص باتک  رد  نتم ، نیمه  اب  ثیدح ، نیا 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  يرگید  ریبعت  رد 
« اهاذآ ام  ینیذؤی  اهبارأ و  ام  ینبیری  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  »

«. دنک تحاران  ار  وا  هک  هچ  ره  دزاس ، یم  تحاران  ارم  دنک و  هتفشآ  ار  وا  هچ  نآ  ره  دنک ، یم  هتفشآ  ارم  تسا ; نم  نت  هراپ  همطاف ، »
( ملسُم فیلأت :  ) حیحص دوواد ،) یبا  فیلأت :  ) حیحص لبنح ،) نب  دمحا  فیلأت :  ) دنسم يراُخب ،) فیلأت :  ) حیحص ياه  باتک  رد  ریبعت  نیا 

(. 2) تسا هدمآ  رداصم  رگید  و 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ملسُم  حیحص  رد 

(3 «) اهاذآ ام  ینیذؤی  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  اّمنإ  »
«. درازآ یم  ارم  درازایب ، ار  وا  هک  هچ  نآ  تسا ; نم  نت  هراپ  همطاف ، متح ، روط  هب  »
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: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  دنسملا  رد  لبنح  نب  دمحا 
« اهبصنأ ام  ینبصنیو  اهاذآ  ام  ینیذؤی  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  اّمنإ  »

یم نیگهودـنا  ارم  دزاس ، نیگهودـنا  ار  وا  هک  هچ  نآ  درازآ و  یم  ارم  درازایب ، ار  وا  هک  هچ  نآ  تسا ; نم  نت  هراپ  همطاـف ، دـیدرت ، یب  »
«. دنک

یم كردتـسملا  رد  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  زین  يروباشین  مکاح  تسا . هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  باتک  رد  زین  يذـمِرت  ار  ثیدـح  نیمه 
: دیوگ

(. 4) تسا حیحص  ملسُم ، يراُخب و  يانبم  رب  ثیدح  نیا 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  هنوگ  نیا  دنسملا  باتک  زا  يرگید  ياج  رد  لبنح  نب  دمحا 

« اهطسبی ام  ینطسبی  اهضبقی و  ام  ینضبقی  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  »
«. دنک یم  داش  ارم  دنک ، داش  ار  وا  هک  هچ  نآ  دنک و  یم  نیگهودنا  ارم  دنک ، نیگهودنا  ار  وا  هک  هچ  نآ  تسا ; نم  نت  هراپ  همطاف ، »

: دیوگ یم  نآ  لیذ  رد  يروباشین  مکاح  تسا و  هدمآ  زین  عبانم  رگید  كردتسملا و  رد  ریبعت  نیمه 
. همطاف ۀبقنم  لوسرلا و  ۀبارق  بقانم  باب  قلخلا ، ءدب  باتک  يراُخب /  حیحص  ( 1 (. ) 5) دنتسه حیحص  نآ ، دانسَا 

.328  / 4 دمحا : دنسم  ( 2)
. مالسلا اهیلع  همطاف  بقانم  باب  ملسُم ، حیحص  ( 3)
.323  / 4 دمحا : دنسم  ، 158  / 3 كردتسملا : ( 4)

.111  / 12  ، 674  / 13 لاّمعلا : زنک  ، 153  / 3 كردتسملا : ( 5)

تسادخ يدونشخ  مشخ و  مالسلا ، اهیلع  همطاف  يدونشخ  مشخ و 

یمارگ رتخد  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  ییابیز ، ثیدـح  رد  تسادـخ  يدونـشخ  مشخ و  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  يدونـشخ  مشخ و 
: دیامن یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  دوخ 

« اهاضرل یضریو  ۀمطاف  بضغل  بضغی  هّللا  ّنإ  »
«. ددرگ یم  دونشخ  وا ، يدونشخ  هب  نیگمشخ و  همطاف ، مشخ  هب  دنوادخ  »

یبا زا  ار  نآ  زین  لاّمعلا  زنک  هدنـسیون  هّتبلا  دیبایب ; دـیناوت  یم  بیذـهتلا  بیذـهت  هباصإلا و  كردتـسملا ، ياه : باتک  رد  ار  ثیدـح  نیا 
 / 3 كردتسملا : ( 1 (. ) 1) دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  زین  يرگید  ناگدنـسیون  نینچمه  دـنک . یم  تیاور  میعن ، یبا  ینارَبَط و  یْلعَی ،

.323  / 4 دمحا : دنسم  ، 158

ددرگ یم  قحلم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هب  هک  يدرف  نیتسخن 

، دیسر ارف  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  تافو  ماگنه  ماجنارـس ، ددرگ  یم  قحلم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هب  هک  يدرف  نیتسخن 
. تسیرگ مالـسلا  اهیلع  همطاف  تفگ ; يزیچ  وا  هب  هتـسهآ  دـناوخ و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  ساّسح ، تاـظحل  نآ  رد  شترـضح 

(. 1) دیدنخ مالسلا  اهیلع  همطاف  تفگ ; يزیچ  وا  هب  هتسهآ  دناوخ و  ارف  ار  وا  راب  رگید 
ات دیوگ  زاب  ار  زار  نیا  ات  داد  دنگوس  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هشیاع ، تفگ ، عادو  ار  یناف  راد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه 

. تسا هتفگ  هچ  وا  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنادب 
: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف 
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« ُتکحضف هعْبتأ  هتیب  لهأ  لّوأ  ّینأ  ینربخأف  ینّراس  ّمث  ُتیکبف ، اذه  هعجو  یف  ضبقی  ّهنأ  ینربخأف  ّیبنلا ) ینّراس  وأ :  ) هّللا لوسر  ینّراس  »
هاـگ نآ  متـسیرگ . نم  تفگ ; دـهاوخ  عادو  ار  یناـف  راد  يراـمیب ، نیا  رد  هک  تفگ  نم  هب  هتـسهآ  ( 2) هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  »

«. مدیدنخ نم  سپ  تفر ; مهاوخ  وا  یپ  رد  هک  متسه  شتیب  لها  زا  درف  نیتسخن  نم  هک  داد  ربخ  نم  هب  هتسهآ  راب  رگید 
زا یخرب  رد  ( 1 (. ) 3) تسا هدمآ  زین  رگید  ياه  باتک  مکاح و  كردتـسملا  يذمِرت و  ننـس  يراُخب و  ملـسُم و  حیحـص  رد  ثیدـح  نیا 

. دمآ نارگ  هشیاع  رب  مالسلا ، اهیلع  همطاف  اب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  ییوگ  زار  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  تارابع 
( رتبا  ) صقان تروص  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  كرابم  مان  زا  سپ  تاولـص  دورد و  ّتنـس  لها  عباـنم  رد  هک  نیا  مغر  یلع  ( 2)

. میا هدروآ  لماک  تروص  هب  ار  تاولص  دورد و  شترضح ، شیامرف  قبط  ام  تسا ، هدمآ 
.272  / 4 كردتسملا : يذمِرت و  حیحص  همطاف ، لئاضف  ملسُم ، حیحص  قلخلا ، ءدب  باتک  يراُخب /  حیحص  ( 3)

هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  درف  نیرتوگتسار 

نخس هب  بل  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  يالاو  ّتیصخش  دروم  رد  هشیاع  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  درف  نیرتوگتسار 
: دیوگ یم  هدوشگ و 

« اهیبأ ریغ  اهنم  ۀجهل  قدصأ  ناک  ًادحأ  تیأر  ام  »
«. مدیدن شردپ  زج  همطاف ، زا  رتوگتسار  ار  یصخش  چیه  »

حیحـص ملـسُم ، يراُخب و  يانبم  رب  تیاور  نیا  دـیوگ : یم  نآ  لـیذ  رد  تسا و  هدروآ  كردتـسملا  رد  ار  تیاور  نیا  يروباـشین  مکاـح 
(1 (. ) 1) تسا هدـمآ  زین  ءاـیلوألا  ۀـیلح  باـعیتسإلا و  ياـه  باـتک  رد  ثیدـح  نیا  نینچمه  دراد ; رارقا  نآ  تّحـص  رب  زین  یبهذ  تسا و 

.1896  / 4 باعیتسإلا : ، 41  / 2 ءایلوألا : ۀیلح  ، 160  / 3 كردتسملا :

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  لابقتسا 

: دیوگ یم  يرگید  تیاور  رد  هشیاع  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  لابقتسا 
« هسلجم یف  اهسلجأف  اهدیب  ذخأو  اهب  بّحرو  اهّلبقف  اهیلإ  ماق  هلآو ـ  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلع  هیلع ـ  تلخد  اذإ  تناک  »

وا هب  دیسوب و  یم  ار  وا  تساخ ، یمرب  شلابقتسا  هب  ربمایپ  دش ; یم  بایفرش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  روضح  همطاف ، هک  یماگنه  »
«. دناشن یم  دوخ  هاگیاج  رد  ار  وا  تفرگ و  یم  ار  شتسد  تفگ و  یم  دمآ  شوخ 

نآ تّحـص  رب  زین  یبهذ  تسا و  حیحـص  ملـسُم ، يراُخب و  يانبم  رب  انب  تیاور ، نیا  دسیون : یم  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  يروباشین  مکاح 
.154  / 3 كردتسملا : ( 1 (. ) 1) دراد رارقا 

وناب نیرت  بوبحم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  دنک و  یم  تیاور  ینارَبَط  وناب  نیرت  بوبحم 
« اهنم ّیلع  ّزعأ  تنأو  کنم  ّیلإ  ّبحأ  ۀمطاف  »

«. يرتزیزع وا  زا  نم ، دزن  رد  وت  و  تسوت ، زا  رت  بوبحم  نم  دزن  همطاف  »
عمجم ( 1 (. ) 1) دنتسه حیحص  لاجر  ثیدح ، نیا  لاجر  دیوگ : یم  دنک ، یم  لقن  دئاوزلا  عمجم  رد  ار  تیاور  نیا  هک  نآ  زا  سپ  یمثیه 

.202  / 9 دئاوزلا :
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تّنس لها  ياملع  ياهراتفگ  هب  یهاگن 

هدـنیآ ياـه  ثحب  يارب  يا  همّدـقم  ناوـنع  هب  ار  اـه  نآ  هک  دوـب  یثیداـحا  تشذـگ ، هچ  نآ  ّتنـس  لـها  ياـملع  ياـهراتفگ  هـب  یهاـگن 
میهاوخ رایـسب  ياه  هرهب  ثیداحا  نیا  زا  دش ، دهاوخ  حرطم  هک  ییاهدادیور  لیلحت  رد  دـش و  دـهاوخ  نایب  هک  یبلاطم  رد  میدـیزگرب و 

. درب
; دوب هدـش  شنیزگ  تسا ، حیحـص  اه  نآ  دزن  هک  يدانـسَا  اب  ّتنـس و  لها  ّمهم  رداصم  زا  ثیداحا  نیا  دـیدرگ ، هظحالم  هک  هنوگ  نامه 

. درادن هار  يا  هشقانم  هنوگ  چیه  زین  اه  نآ  تلالد  رد  هّتبلا 
نیا زین  لیالد  رگید  ریهطت و  هیآ  هک  نآ  رب  نوزفا  تسا ، مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تمـصع  تابثا  ثیداحا ، نیا  ياه  تلالد  زا  یکی 

. دنک یم  تباث  ار  هتکن 
، مود لوا و  هفیلخ  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  دنا  لئاق  ّتنس  لها  ياملع  ناگرزب  ظفاح و  ِناثّدحم  زا  يرایـسب  دارفا  نیا ، رب  هوالع 

. تسا رترب 
هک تسا  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  هک  یثیدـح  هژیو  هب  ثیداـحا ، نیا  تلـالد  هب  لالدتـسا  اـب  اـه  نآ  زا  یخرب  یّتح 

نیمه طقف  اه ، نآ  لیلد  دـنا و  هدرمـش  رترب  زین  هناگراهچ  يافلخ  همه  زا  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یّنم ،» ۀعـضب  ۀـمطاف  : » دومرف شترـضح 
. میدرک نایب  هک  تسا  یثیداحا 

. مینک رکذ  تسا ، ّتنس  لها  گرزب  ياملع  زا  یخرب  لاوقا  رب  لمتشم  هک  ار  يواّنَم »  » ترابع هک  دراد  اج  نونکا ،
نبا هریس  هک  ّتنس  لها  ظفاح  ياملع  ناگرزب  زا  یلیهُس ـ »  » زا ار  یبلطم  یّنم » ۀعضب  ۀمطاف   » ثیدح حرش  رد  ریدقلا و  ضیف  باتک  رد  وا 

: دیوگ یم  دَروآ و  یم  تسا ـ  هدرک  حرش  ار  يرگید  ياه  باتک  ماشُه و 
« نیخیشلا نم  لضفأ  اّهنأو  هبضغی  ّهنأل  رفک ، اهّبس  نم  ّنأ  یلع  ّیلیهسلا  هب  ّلدتسا  »

لوسر دهد ، مانـشد  ار  وا  سک  ره  دیوگ : یم  و  دنک . یم  لالدتـسا  دهد ، مانـشد  همطاف  هب  هک  یـسک  رفک  رب  تیاور ، نیا  قبط  یلیهُـس ، »
«. تسا رمع  رکبوبا و  زا  رترب  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسا و  هدروآ  مشخ  هب  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ 

سک ره  و  تسا ؟ هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  مشخ  بجوم  وا  ّبس  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـندرک ؟ ار  يرما  هچ  هظحـالم  یتسار  هب 
. ددرگ یم  بوسحم  رفاک  دوش ، ربمایپ  مشخ  بجوم 

هب ریزگان و  هدـنهد ; صیـصخت  ای  تسا و  هدـنهد  ّتیمومع  ای  ّتلع ، هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دـشاب ، ّتلع  مـال  هبـضغی » ّهنـأل   » رد مـال  نیا  رگا 
. دناسر یم  تابثا  هب  ار  رفک  هک  دوب  دهاوخ  هدنهد  ّتیمومع  اج ، نیا  رد  ّتلع  مال  فلتخم ، لیالد 

. دوب دهاوخ  رفک  بجوم  دوش ، مالسلا  اهیلع  همطاف  مشخ  بجوم  هچ  ره  سپ 
هب ار  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  رازآ  دـیدرت ، یب  نوچ  تسا ، رفک  بجوم  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رازآ  سپ 

. دَروآ یم  مشخ 
: دیوگ یم  همادا  رد  يواّنَم 

هب تّذأتف  ءیـش  ۀمطاف  ّقح  یف  هنم  عقو  نم  ّلکف  هتّیذأب ، یفطـصملا  يّذأتی  نم  يذأ  میرحت  ثیدـحلا ـ  اذـه  یف  يأ  هیفو ـ  رجح : نبا  لاق  »
ءارقتـسالاب فرع  اذـهلو  اهدـلو ، یف  اهیلع  يذألا  لاخدإ  نم  مظعأ  ءیـش  الو  ربخلا ، اذـه  ةداهـشب  هب  يّذأتی  هلآو ) هیلع  هّللا  یّلـص   ) ّیبنلاف

« دشأ ةرخآلا  باذعلو  ایندلاب  ۀبوقعلاب  یطاعت  نم  ۀلجاعم 
انب دریگ . یم  رارق  رازآ  دروم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  وا ، رازآ  اب  هک  تسا  یـسک  رازآ  میرحت  ثیدح ، نیا  رد  دیوگ : رجح  نبا  »
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  ثیدح ، نیا  یهاوگ  هب  دهد ، رازآ  ار  وا  دوش و  عقاو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ّقح  رد  هک  يرازآ  یهاتوک و  ره  نیا ، رب 

نیمه هب  دـنرازایب . ار  شنادـنزرف  هک  درازآ  یمن  نآ  زا  شیب  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  يزیچ  تسا و  هداد  رارق  رازآ  دروـم  ار  هـلآو  هـیلع 
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ترخآ ناـهج  باذـع  هّتبلا  دـید و  دـهاوخ  ار  دوخ  رفیک  اـیند  رد  يدوز  هب  دـنک ، نینچ  هک  یـسک  دـیآ : یم  تسد  هب  ءارقتـسا  اـب  لـیلد ،
«. دوب دهاوخ  رتدیدش 

; تسا هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  وا ، هک  ارچ  دیامن ، یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رازآ  تمرح  هب  مکح  ثیدح ، نیا  ور ، نیا  زا 
. تسا يزرورفک  بجوم  وا ، رازآ  تشذگ ـ  هک  ناس  نآ  هکلب ـ 

: دیازفا یم  يواّنَم  سپس 
. هشئاع ّمث  ۀجیدخ  نم  لضفأ  ۀمطاف  ّنأ  هب  هّللا  نیدنو  هراتخن  يّذلا  یکبُسلا : لاق  »

. نوقّقحملا هیلع  هعبت  یکبُسلا  هلاق  ام  حوضولو  رجح : نبا  نیدلا  باهش  لاق 
(1 «) قاّفتاب ۀعبرألا  ءافلخلا  نم  لضفأ  میهاربإ  اهاخأو  ۀمطاف  ّنإ  یقارعلا : مَلَعلا  رکذو 

زا رترب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  هک  تسا  نیا  میریگ ، یم  ندرگ  رب  ار  نآ  دـنوادخ ، ربارب  رد  مینک و  یم  راـیتخا  اـم  هچ  نآ  دـیوگ : یکبُـس  »
. تسا هشیاع  هجیدخ و 

. دنا هدرک  يوریپ  وا  زا  رظن  نیا  رد  وا ، زا  سپ  ِنارگشهوژپ  ناقّقحم و  یکبُس ، ِنخس  ینشور  لیلد  هب  دیوگ : رجح  نبا  نیدلا  باهش 
«. دنارترب هناگراهچ  يافلخ  زا  املع ـ  قاّفتا  هب  میهاربا ـ  شردارب  همطاف و  دیوگ : یقارع  نیدلا  ملع 

چیه تسا ، شتآ  رد  لوخد  بجوم  وا  رازآ  تسا و  رترب  رمع  رکبوبا و  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  نیا  رد  ّتنـس  لها  ام و  نیب  نیا ، رب  انب 
. دوش یمن  هدهاشم  یفالتخا 

یتقو دروخ ; یمن  مشچ  هب  اه  نآ  رد  يدـیق  هنوگ  چـیه  دنتـسه و  قلطم  لماک ، روط  هب  ثیداـحا  نیا  دـیدرک ، هظحـالم  هک  هنوگ  ناـمه 
نالف هب  ای  دوب ، نانچ  نینچ و  رگا  دیامرف : یمن  دنک ;» یم  بضغ  همطاف ، بضغ  هب  دنوادخ ، : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ 

«. دنک یم  بضغ  همطاف ، بضغ  هب  دنوادخ ، : » دیامرف یم  يدیق  چیه  نودب  هکلب  دوب ; ّتلع  نالف  هب  شبضغ  رگا  ای  طرش ،
. تسا قلطم  لماک ، روط  هب  درادن و  يا  هراشا  چیه  دشاب ؟ ینامز  هچ  رد  دشاب ؟ یسک  هچ  هب  تبسن  دشاب ؟ یببس  هچ  هب  بضغ  نیا 

ّتیذا رگا  ای  دوب ، نینچ  رگا  دیامرف : یمن  رگید  دنک ;» یم  تیذا  ارم  دنک ، یم  تیذا  ار  وا  هچ  نآ  : » دـیامرف یم  شترـضح  هک  هاگ  نآ  و 
. درادن یطرش  دیق و  چیه  تسا و  قلطم  لماک ، روط  هب  ثیدح  هکلب  دوب ، تقو  نالف  رد  رگا  ای  دوب ، ینالف  هدننک 

ره رد  وا ـ  بیذـکت  تسا و  يرورـض  دـشاب ـ  هچ  ره  مالـسلا ـ  اهیلع  همطاف  نخـس  شریذـپ  هک  تسا  نآ  رگناـیب  ثیداـحا  نیا  یفرط ، زا 
. تسا مدرم  ِنیرتوگتسار  شردپ ، زا  دعب  وا  هک  دهد  یم  یهاوگ  هشیاع  هک  دش  هظحالم  نینچمه  تسا . مارح  دیامنب ـ  هک  ییاعّدا 

نیا رب  ار  نارگید  دوـمرف و  ار  نانخـس  نیا  داـتفا ، دـهاوخ  قاـّفتا  وا  زا  دـعب  هک  هچ  نآ  هب  ملع  اـب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  يرآ !
.421  / 4 ریغصلا : عماجلا  حرش  یف  ریدقلا  ضیف  ( 1 . ) تسا هدومن  هاگآ  تاّیصوصخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تلزنم  هاگیاج و  هب  یهاگن  مود : شخب 

تسا هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رازآ  مالسلا ، هیلع  یلع  رازآ 

مود شخب 
ربمایپ رازآ  مالسلا ، هیلع  یلع  رازآ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تلزنم  هاگیاج و  هب  یهاگن 

هّللا یّلـص  ادخ  ربمایپ  رازآ  عقاو ، رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رازآ  یتسار ، هب  هک  دوب  نیا  رد  نخـس  رت ، شیپ  تسا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ 
هدش هتسناد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رازآ  نامه  مالـسلا ، هیلع  یلع  رازآ  نآ ، رد  هک  میناوخ  یم  ار  یتیاور  کنیا  تسا ، هلآو  هیلع 

. تسا
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: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  دنسملا  رد  لبنح  نب  دمحا 
« یناذآ دقف  ًاّیلع  يذآ  نم  »

(. 1 «) تسا هدرزآ  ارم  عقاو  رد  درازایب ، ار  یلع  هک  ره  »
( رجح نبا  فیلأت :  ) هباصإلا يروباشین ،) مکاح  فیلأت :  ) كردتسملا ناّبِح ،) نبا  فیلأت :  ) حیحص هلمج : زا  يرایسب  عبانم  رد  ثیدح ، نیا 

(. 2) تسا هدش  لقن  ریثا ) نبا  فیلأت :  ) هباغلا دسُأ  و 
(. 3) تسا هدرک  لقن  لبنح  نب  دمحا  هبیِش و  نبا  زا  لاّمعلا  زنک  باتک  رد  ار  تیاور  نیا  يدنه  یقّتم 

.483  / 3 دمحا : دنسم  ( 1 (. ) 4) دنا هدروآ  ار  ثیدح  نیا  زین  نارگید  یناربط و  و  دوخ ، خیرات  رد  يراُخب 
.114  / 4 هباغلا : دسُأ  ، 534  / 4 هباصإلا : ، 121  / 3 كردتسملا : ، 365  / 15 ناّبِح : نبا  حیحص  ( 2)

 . 601  / 11 لاّمعلا : زنک  ( 3)
. تسا هدش  لقن  هّمئا  زا  يا  هّدع  لاح  حرش  رد  هباصإلا ، هباغلا و  دسُأ  رد  ، 129  / 9 دئاوزلا : عمجم  ، 122  / 3 كردتسملا : ( 4)

تسا قافن  مالسلا ، هیلع  یلع  اب  يزرو  هنیک 

تسا هدرک  لقن  دنگوس ـ  دیکأت و  اب  مالسلا ـ  هیلع  یلع  زا  ار  یتیاور  دوخ ، حیحص  رد  ملسُم  تسا  قافن  مالـسلا ، هیلع  یلع  اب  يزرو  هنیک 
: دومرف ترضح  نآ  هک 

(1 «) قفانم ّالإ  یضغُبی  الو  نمؤم  ّالإ  ینّبحی  نأ ال  ّیلإ : ّیمُألا  ّیبنلا  دهعل  ّهنإ  ۀمسنلا ! أربو  ۀّبحلا  قلف  يّذلاو  »
دراد یمن  تسود  ارم  نمؤم  زج  هک : نم ، هب  یُّما  ربمایپ  زا  تسا  ینامیپ  دهع و  دیرفآ ! ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  »

«. درامش یمن  نمشد  ارم  قفانم  زج  و 
. تسا هدش  لقن  هجام  نبا  يذمِرت ، ییاسَن ، هلمج : زا  ّتنس  لها  نایاوشیپ  زا  يرایسب  عبانم  رد  نآ ، ریظن  نتم و  نیمه  اب  تیاور ، نیا 

(. 2) دنا هدرک  لقن  ار  نآ  لاّمعلا ، زنک  رد  يدنه  یقّتم  كردتسملا و  رد  مکاح  دنسملا ، رد  دمحا  نینچمه 
: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  يذمِرت  حیحص  دمحا و  دنسم  رد 

: دومرف یم  هراومه  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  دیوگ  هملس  ّمُا 
« نمؤم هضغبی  الو  قفانم  ًاّیلع  ّبحی  «ال 

«. درامش یمن  نمشد  ار  وا  هاگ  چیه  نمؤم ، دراد و  یمن  تسود  ار  یلع  زگره  قفانم  »
: هک دوش  یم  هدافتسا  نینچ  ثیداحا ، نیا  زا  هک  نیا  هّجوت  بلاج 

ترضح نآ  تیالو  مالسلا و  هیلع  یلع  تماما  هب  یـسک  رگا  اذل ، تسین ; عمج  لباق  ناقفانم ، یتسود  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نتـشاد  تسود 
بناج زا  تسا و  قفانم  شدوخ  يدرف ، نینچ  درادن ، نمـشد  ار  ناقفانم  یفرط ، زا  دشاب و  دـقتعم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  سپ 

، درف نیا  دنتـسین و  دقتعم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ناقفانم ، وس ، کی  زا  هک  ارچ  دش ; دهاوخ  هدنار  زین  ناقفانم  نانمؤم و  هورگ  ود  ره 
. دراد یمن  نمشد  ار  ناقفانم  درف ، نیا  دنراد و  یمن  تسود  ار  ناقفانم  نانمؤم ، یفرط ، زا  تسا ; دقتعم 

، نامیإلا باتک  ، 61  / 1 ملسُم : حیحص  ( 1 . ) دنتـسین عمج  لباق  رگیدکی  اب  عوضوم  ود  نیا  یلکـش ، چـیه  هب  یلاح و  چـیه  رد  نیا ، رب  انب 
. ةالصلا كرت  نم  یلع  رفکلا  مسا  قالطا  نایب  باب 

هرامش 36385.  120  / 13 لاّمعلا : زنک  ، 128  ، 84  / 1 دمحا : دنسم  ( 2)

دهد یم  ربخ  تّما  تنایخ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ 
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یم لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  یتیاور  كردتـسملا ، رد  يروباشین  مکاح  دهد  یم  ربخ  تّما  تنایخ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ 
: دومرف شترضح  هک  دنک 

« هدعب یب  ردغتس  ۀّمُألا  ّنأ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ّیبنلا  ّیلإ  دهع  اّمم  ّهنإ  »
«. درک دنهاوخ  تنایخ  نم  هب  وا ، زا  سپ  تُّما  هک  تسا  نیا  هتفرگ  نم  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ییاه  نامیپ  زا  »

. تسا حیحص  تیاور  نیا  دانسَا  دسیون : یم  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  يروباشین  مکاح 
(. 1) تسا حیحص  تیاور  نیا  دسیون : یم  كردتسملا  صیخلت  رد  زین  یبهذ 

قفاوم هارمه و  يروباشین  مکاح  اب  یبهذ  نآ ، حیحـصت  رد  هک  یثیدـح  ره  هک  دـنا  هدرک  رّرقم  ّتنـس  لها  ياملع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
(. 2) تسا حیحص  ثیدح  ود  مکح  رد  دنشاب ،

 / 3 كردتسملا : ( 1 . ) دنا هدرک  لقن  زین  نارگید  یقهیب و  يدادغب ، بیطخ  ینُْطقراد ، راّزب ، هبیِـش ، یبا  نبا  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  ینتفگ 
.142 ، 140

(2)

یناهنپ ياه  هنیک  موس : شخب 

مدرم لد  رد  ییاه  هنیک 

موس شخب 
ـ  دنا هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  نارگید  ناّبِح و  نبا  یبهذ ، مکاح ، هک  يدنـس  هب  راّزب ـ  یلعَی و  وبا  مدرم  لد  رد  ییاه  هنیک  یناهنپ  ياه  هنیک 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا 
: تلقف ۀقیدح ، یلع  انیتأ  ذإ  هنیدملا ، ککس  ضعب  یف  یشمن  نحنو  يدیب  ذخآ  ملسو  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  انیب  »

! هقیدح نم  اهنسحأ  ام  هّللا ! لوسر  ای 
. اهنم نسحأ  ۀّنجلا  یف  کل  ّنإ  لاقف :

! هقیدح نم  اهنسحأ  ام  هّللا ! لوسر  ای  تلقف : يرخُأب ، انررم  ّمث 
. اهنم نسحأ  ۀّنجلا  یف  کل  لاق :

. ًایکاب شهجأ  ّمث  ینقنتعا ، قیرطلا  یل  الخ  اّملف  اهنم ، نسحأ  ۀّنجلا  یف  کل  لوقیو : اهنسحأ  ام  لوقأ  کلذ  ّلک  قئادح ، عبسب  انررم  یّتح 
؟ کیکبی ام  هّللا ! لوسر  ای  تلق :

. يدعب نم  ّالإ  کل  اهنودبی  ماوقأ ال  رودص  یف  نئاغض  لاق :
؟ ینید نم  ۀمالس  یف  هّللا ! لوسر  ای  تلق : لاق :

« کنید نم  ۀمالس  یف  لاق :
نم میدیسر ; یغاب  هب  ات  میتفر ، یم  هار  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یخرب  رد  مه  اب  تفرگ و  ارم  تسد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يزور  »

! ییابیز غاب  هچ  ادخ ! لوسر  يا  متفگ :
. يراد نیا  زا  رتابیز  یغاب  تشهب ، رد  وت  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

! ییابیز غاب  هچ  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : نم  میدروخرب ، يرگید  غاب  هب  سپس 
. يراد نیا  زا  رتابیز  یغاب  تشهب ، رد  وت  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
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رتابیز یغاب  تشهب ، رد  وت  دومرف : یم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  و  ییابیز ! غاب  هچ  متفگ : یم  نم  هک  میدرک  رذـگ  غاب  تفه  هب  ات 
لوسر يا  متفگ : تسیرگ ; دیـشک و  دوخ  شوغآ  رد  ارم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـش ، توـلخ  هار  هک  یماـگنه  يراد . نیا  زا 

؟ دینک یم  هیرگ  هچ  يارب  ادخ !
. نم زا  دعب  رگم  دننک  یمن  راکشآ  ار  اه  نآ  هک  تسا  موق  نیا  لد  رد  وت ، زا  ییاه  هنیک  دومرف :

؟ تسا ملاس  نم  نید  ماگنه ، نآ  رد  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  متفگ :
«. تسا ملاس  وت  نید  يرآ ، دومرف :

دوجوم كردتسملا  رد  دنـس ، نیمه  هب  نینچمه  و  ( 1) تسا هدش  لقن  راّزب  یلعَی و  یبا  زا  دـئاوزلا  عمجم  رد  ترابع  نیمه  اب  ثیدـح  نیا 
. دنا هتسناد  حیحص  ار  نآ  ود  ره  (، 2) یبهذ يروباشین و  مکاح  تسا و 

. تسا هدش  رکذ  راصتخا  تروص  هب  دنس  كردتسملا ، باتک  رد  هچرگ  تسا ; حیحص  نآ  دنس  نیقی ، روط  هب  نیا ، رب  انب 
! باتک نارشان  ای  نارادرب ، هخسن  ای  تسا و  هدوب  مکاح  دوخ  يوس  زا  فّرصت  نیا  ایآ  هک  دناد  یم  ادخ 

حیحـص ار  دنـس  نیا  مکاح  تسا ; هدوب  مکاح  راّزب و  یلعَی ، وبا  دزن  رد  هک  تسا  يدنـس  ناـمه  دنـس ، هک  تفاـیرد  ناوت  یم  هظحـالم  اـب 
. تسا هدومن  تقفاوم  وا  اب  زین  یبهذ  هدرمش و 

هدش لقن  صقان  تروص  هب  ثیدح ، يروباشین ، مکاح  باتک  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  رد  دوش ، یم  هظحالم  عبنم  ود  نیا  نیب  هک  یقرف  اهنت 
. دبای یم  نایاپ  يراد » نیا  زا  رتابیز  یغاب  تشهب ، رد  وت   » هلمج هب  ثیدح  ینعی  تسا .

زا یخرب  يدـعب ، ناونع  رد  هک  تسا  شیرق  ثیدـح ، نیا  رد  ماوقا »  » زا دارم  دـنهد : یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یحیرـص  ثیداحا  نینچمه 
.118  / 9 دئاوزلا : عمجم  ( 1 . ) دش دهاوخ  لقن  اه ، نآ 

.139  / 3 كردتسملا : ( 2)

؟ دندوب یناسک  هچ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  تکاله  نالماع 

ببـس هک  نیا  تسا  رکذ  لباق  هک  يرگید  عوضوم  دـندوب ؟ یناسک  هچ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  سپ  مدرم  تکـاله  نـالماع 
ادخ ربمایپ  دیوگ : هریره  وبا  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دندوب . شیرق  نامه  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  تکاله  یلـصا 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 
« شیرق نم  ّیحلا  اذه  یتّمُأ  کلهی  »

«. دناشک دنهاوخ  تکاله  يدوبان و  هب  ارم  تّما   ، شیرق زا  یهورگ  »
؟ دییامرف یم  روتسد  هچ  دنتفگ :

: دومرف
« مهولزتعا سانلا  ّنأ  ول  »

«. دننیزگ يرود  نانآ  زا  مدرم  »
: دومرف یم  هک  مدینش  هدش  قیدصت  يوگتسار  ربمایپ  زا  هک  دیوگ  يرگید  تیاور  رد  هریره  وبا 

« شیرق نم  ۀملغ  يدی  یلع  یتّمُأ  كاله  »
«. تسا شیرق  زا  ینانار  توهش  تسد  هب  نم ، تّما  يدوبان  تکاله و  »

؟ تساه نآ  زا  ناورم  دنتفگ :
. دنا هلیبق  مادک  زا  کی ، ره  هک  میوگب  مربب و  مان  ار  اه  نآ  کیاکی  مناوت  یم  مهاوخب  رگا  تفگ : هریره  وبا 
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.520 388 و 299 ، ، 324  / 2 دمحا : دنسم  ( 1 (. ) 1) دنتسه حیحص  ثیدح  ثیدح ، ود  نیا 

مالسلا مهیلع  وا  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هب  تبسن  هّیما  ینب  شیرق و  ياه  هنیک 

یّلص ادخ  ربمایپ  هک  دش  نایب  رت  شیپ  مالسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هب  تبـسن  هّیما  ینب  شیرق و  ياه  هنیک 
ار هّیما  ینب  هژیو  هب  شیرق  ياه  هنیک  زا  ییاه  هنومن  میهاوخ  یم  نونکا  دوب ; هداد  ربخ  اه  تنایخ  اـه و  هنیک  زورب  دروم  رد  هلآو  هیلع  هّللا 

زین هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  دوخ  نامز  رد  یّتح  اه ، هنیک  نیا  زا  یخرب  میهد . هئارا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ربماـیپ و  هب  تبـسن 
ماـقتنا مالـسلا  مهیلع  وا  تیب  لـها  زا  دـنریگب ، ماـقتنا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  دنتـسناوت  یمن  اـه  نآ  نوچ  دوـب و  هدرک  زورب 

. دنشاب هتفرگ  ماقتنا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هلیسو  نیدب  ات  دنتفرگ ;
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

ۀبجولا تناکف  اهنیبو ، مهنیب  تلُحو  اهنع ، اوزجعف  ردغلاو ، رشلا  نم  ًابورـض  کلوسرل  اورمـضأ  مّهنإف  شیرق ، یلع  کیدعتـسأ  ّینإ  ّمهللا  »
. ّیلع ةرئادلاو  یب 

(1 «) دیهش ءیش  ّلک  یلع  تنأو  مهیلع  بیقرلا  تنأف  ینتیّفوت  اذإف  ًاّیح ، تمد  ام  امهنم  شیرق  ةرجف  نّکمت  الو  ًانیسحو ، ًانسح  ظفحا  ّمهللا 
لد رد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  ار  ییاه  هنیک  اه و  ترارـش  اه ، نآ  مبلط ; یم  يرای  شیرق ، ربارب  رد  وت  زا  ایادـخراب ! »
هنیک نآ  هدیـسر و  نم  هب  تبون  نونکا  دنناسرب ، وا  هب  یبیـسآ  هک  یتشاذگن  وت  دندنام . زجاع  نآ ، زاربا  زا  هک  دـندوب  هدرک  ناهنپ  ناشیاه 

. تسا هتفرگ  رب  رد  ارم  هدمآ و  دورف  نم  رب  اه 
ارم هک  هاگ  نآ  و  نکم ، ّطلـسم  اه  نآ  رب  ار  شیرق  ِنارجاـف  متـسه ، هدـنز  نم  هک  یناـمز  اـت  نک و  يرادـهگن  ار  نیـسح  نسح و  ایادـخ !

«. یتسه هاوگ  زیچ  ره  رب  وت  هک  شاب  نانآ  نابهگن  دوخ  وت  يدناریم ،
ینامز ات  دنوادخ  دوب و  ناهنپ  شیرق  لد  رد  هک  دیوگ  یم  نخس  ییاه  هنیک  اه و  ترارش  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نخس ، نیا  رد 

هیلع یلع  ناـنمؤم  ریما  رب  اـه  هنیک  نآ  ناـشیا ، زا  سپ  درک و  يریگولج  اـه  نآ  زورب  زا  دوب ، هدـنز  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک 
. تفرگ رب  رد  ار  يو  دیراب و  مالسلا 

زا نتفرگ  ماقتنا  ناونع  هب  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  شیرق ، هک  دیامن  یم  هراشا  نخس ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نینچمه 
. تشک دنهاوخ  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ 

: دیامرف یم  رگید  يا  هبطخ  رد  شترضح 
. صیرحل رمألا  اذه  یلع  بلاط ! یبأ  نب  ای  ّکنإ  لئاق : لاقو  »

اّملف هنود ، یهجو  نوبرـضتو  هنیبو ، ینیب  نولوحت  متنأو  یل  ًاّقح  تبلط  اّمنإو  برقأو ، صخأ  انأو  دـعبأو ، صرحأ  هّللاو ـ  متنأ ـ  لب  تلقف :
. هب ینبیجی  ام  يردی  تهب ال  ّهنأک  ّبه  نیرضاحلا  ألملا  یف  ۀّجحلاب  هتعّرق 

ّمث یل ، وه  ًارمأ  یتعزاـنم  یلع  اوعمجأو  یتـلزنم ، میظع  اورّغـصو  یمحر ، اوـعطق  مّهنإـف  مهناـعأ ، نم  شیرق و  یلع  کیدعتـسا  ّینإ  ّمهللا 
(2 «) هکرتت نأ  ّقحلا  یفو  هذخأت  نأ  ّقحلا  یف  ّنإ  الأ  اولاق :

. یتسه صیرح  تفالخ  هب  وت  بلاط ! وبا  رسپ  يا  تفگ : نم  هب  یصخش  »
. متسه رت  کیدزن  رتراوازس و  نآ  هب  همه  زا  نم  درادن و  امش  هب  یطبر  تفالخ ، هک  نآ  لاح  دیرت و  صیرح  امش  دنگوس ! ادخ  هب  متفگ :

. مسرب نآ  هب  دیراذگ  یمن  دینکفا و  یم  ییادج  نآ ، نم و  نیب  امش  مبلط و  یم  ار  مدوخ  ّقح  نم 
. دیوگب ارم  خساپ  تسناوتن  دنام و  ناریح  ییوگ  دمآ ، دوخ  هب  مدیبوک ، ناهرب  لیلد و  اب  ار  صخش  نآ  نارضاح ، عمج  رد  یتقو 

ارم يدـنواشیوخ  دـنویپ  ناـنآ  هک  ارچ  میاـمن . یم  یهاوخداد  دـنیامن ، یم  يراـی  ار  شیرق  هک  ناـنآ  شیرق و  زا  وت ، ربارب  رد  نم  ایادـخ !

وناب نیرترب  www.Ghaemiyeh.comتیمولظم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


! ناه دنتفگ : سپـس  دـندش . نامیپ  مه  دوب ـ  نم  ّقح  هچ  نآ  رد  نم ـ  اب  راکیپ  هب  دندرمـش و  کچوک  ارم  تلزنم  ماقم و  یگرزب  دـندیرب ،
«. ینک اهر  ار  نآ  دیاب  یهاگ  يریگب و  ار  قح  دیاب  یهاگ  هک 

: دسیون یم  لیقع  هب  يا  همان  نمض  رد  راوگرزب  نآ 
یلع مهعامجإ  یبرح  یلع  اوعمجأ  دـق  مّهنإف  هیتلا ، یف  مهحامجو  قاقـشلا ، یف  مهلاوجتو  لالـضلا ، یف  مهـضاکرتو  ًاـشیرق  کـنع  عدـف  »

(3 «) یّمُأ نبا  ناطلس  ینوبلسو  یمحر  اوعطق  دقف  يزاوجلا ، یّنع  ًاشیرق  تزجف  یلبق ، هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  برح 
رود دوخ  زا  ینادرگرـس ، رد  ار  ناشیاه  یـشکرس  و  ندنکفا ، ییادـج  رد  ار  ناشیاه  شالت  و  یهارمگ ، رد  ار  اه  نآ  يزاتـشیپ  شیرق و  »
نینچ هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  گنج  يارب  نم ، زا  شیپ  هک  ناس  نآ  دنا ; هدـش  نامیپ  مه  نم  اب  ِگنج  رب  اه  نآ  هک  ارچ  نک ;
جارات هب  نم ، زا  ار  مردام  رـسپ  تموکح  دـندرک و  عطق  ارم  يدـنواشیوخ  دـنویپ  نانآ  دـنتفرگ ، ییاه  شاداـپ  نم  زا  شیرق  دـندوب . هدرک 

«. دندرب
: دنک یم  تیاور  لماکلا  باتک  رد  يدَع  نبا 

(. 4 )!!() تسا رازدنگ  نایم  رد  ییوب  شوخ  لُگ  ناس  هب  مشاه ، ینب  نایم  رد  دّمحم  لَثَم  تفگ : نایفسوبا  يزور 
، دمآ دش ; یم  هدید  شا  هرهچ  رد  مشخ  هک  یلاح  رد  ربمایپ  دندناسر . هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  ار  وا  نخـس  مدرم ، زا  يا  هّدـع 

: دومرف داتسیا و 
 . . .« ماوقأ نع  ینغلبت  ماوقأ  لاب  ام  »

(5 (!؟» دوش یم  هدینش  یخرب  زا  هک  تسا  ییاه  نخس  هچ  اه  نیا  »
. تسا هدش  لقن  نایفُسوبا  زا  يدَع  نبا  لماکلا  رد  تحارص  نیا  هب  تیاور  نیا 

يارب تفگ . يدرم  تسا : هدـمآ  نایفُـسوبا  ياج  هب  یلو  تسا ، هدـش  رکذ  دنـس ، نیمه  اـب  تیاور  نیمه  رگید ، ياـه  باـتک  زا  یخرب  رد 
. دیرگنب ( 6) دئاوزلا عمجم  هب  هنومن 

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
ام دنتفگ : دندمآ و  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  راصنا  زا  یهورگ  هک  دیوگ  یم  ِبلِّطملادبع  نب  ثراح  نب  هعیبر  نب  ِبلَّطملادبع 

یناد هلابز  رد  هک  تسا  ییامرخ  تخرد  دننام  دّـمحم  دـیوگ : یم  اه  نآ  زا  یکی  یّتح  میونـش ، یم  امـش  هلیبق  مدرم  زا  یتشز  ياه  نخس 
()!!(. 7) تسا هدییور 

.298  / 20 هغالبلا : جهن  حرش  ( 1 . ) تسا هدش  فیرحت  عبانم  زا  یخرب  رد  زین  تیاور  نیا  هّتبلا 
هبطخ 172. هغالبلا : جهن  ( 2)

.151  / 16 هغالبلا : جهن  حرش  ( 3)
ار تمالع )!!(  دنـشاب ، یم  رظن  ّتقد  لّمأت و  لحم  هک  اه  نآ  عبانم  رد  جردنم  تارابع  همجرت  لباقم  رد  ام  هک  تسا  يروآدای  نایاش  ( 4)

. میا هداهن 
.28  / 3 ءافعضلا : یف  لماکلا  ( 5)

.215  / 8 دئاوزلا : عمجم  ( 6)

.215  / 8 دئاوزلا : عمجم  ( 7)

؟ تسیچ يارب  يزوت  هنیک  همه  نیا 

هیلع هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  نیب  صوصخم  طابترا  زج  هب  یببـس  يزوت ، هنیک  همه  نیا  رد  ایآ  یتسار  هب  تسیچ ؟ يارب  يزوت  هنیک  همه  نیا 
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یّلص ادخ  ربمایپ  زا  قیرط ، نیا  زا  ات  دنریگ ; یم  ماقتنا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  نانیا  سپ ، دراد ؟ دوجو  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هلآو و 
. دنشاب هتفرگ  ماقتنا  هلآو  هیلع  هّللا 

. دوزفا دیاب  زین  ار  شیرق  نانامرهق  نتشک  اه و  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شقن  صوصخم ، ِطابترا  نیا  رب  هّتبلا 
یم ساّبع  نبا  لوق  زا  ( 1) رردلا رثن  باتک  رد  یبآ  تسا . هدرک  حیرصت  بلطم  نیمه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  ینخس  رد  نامثع 

: دیوگ
: تفگ نامثع  دش ، وگ  تفگ و  نامثع  مالسلا و  هیلع  یلع  نیب 

« بهذلا فونش  مههوجو  ّنأک  نیعبس  ردب  موی  مهنم  متلتق  دقو  مکّبحت ، شیرق ال  تناک  نإ  عنصأ  ام  »
ـ )!!( دـندوب الط  زا  يرهوگ  نوچ  کی  ره  هک  ار ـ  اـه  نآ  زا  نت  داـتفه  ردـب ، گـنج  رد  وت  دراد ! یمن  تسود  ار  وت  شیرق  هک  منک  هچ  »

«. يا هتشک 
تیب لها  زا  ناشیا ، زا  سپ  ور ، نیا  زا  دنهد ، زورب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  ار  اه  ینمشد  اه و  هنیک  نیا  دنتـسناوتن  نانآ ،

. دوب هداد  ربخ  نآ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  ناس  نآ  دنتفرگ ; ماقتنا  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ 
ماقتنا مالسلا  امهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  نانآ  دندرک ; یم  زورب  يرگید  زا  سپ  یکی  نانچمه  عیاقو  يرآ ،

نیا ( 1 . ) دراد همادا  زورما  هب  ات  نانچمه  نانآ ، يزوت  هنیک  نیا  و  دـنتفرگ . . .  ماقتنا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  دـنتفرگ ،
.22  / 9 هغالبلا : جهن  حرش  دشاب . یم  سر  تسد  رد  هدش و  پاچ  باتک 

مالسلا امهیلع  ارهز  یلع و  هب  تبسن  اه  يزوت  هنیک  یخرب 

ثیداحا تایاور و  رشن  هب  تبسن  هک  يدیدش  لرتنک  اب  هک  درادن  دوجو  یکش  مالسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  هب  تبـسن  اه  يزوت  هنیک  یخرب 
دیدرگ یم  لامعا  ثیداحا  رد  ّتنس ، لها  نایوار  ناثّدحم و  يوس  زا  هک  ییاه  فّرـصت  لخد و  دوجو  اب  دوب و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

جرد اه  نآ  رد  یثیداحا  نینچ  هک  ییاه  باتک  ندرب  نیب  زا  ندرک و  هراپ  ندنازوس ، زین  مهم و  ثیداحا  لقن  زا  افلخ  ِعنم  هب  هّجوت  اب  زین  و 
حیحص تروص  هب  نآ ، تاّیئزج  مامت  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ّتیمولظم  هب  طوبرم  عیاقو  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  اذل  دوب ، هدش 

نآ مامت  اب  ناخّروم ـ  ناثّدحم و  زا  یخرب  اهنت  هک  كدنا ، نآ  زا  یکدنا  هب  میناوت  یم  طقف  ام  هکلب  دشاب ، هدیسر  ام  تسد  هب  هدش و  لقن 
. میبای تسد  دنا ، هدرک  تیاور  اه ـ  يریگرد  اه و  یشوپ  هدرپ  همه  نآ  سپ  زا  عناوم و  تالکشم و 

دوخ ياه  هنیک  نانیا ، درک و  دنهاوخ  تنایخ  امش  هب  نم  زا  دعب  تّما ، نیا  هک  دوب  هداد  ربخ  شتیب  لها  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. تفرگ دنهاوخ  ماقتنا  هداد و  زورب  ار 

زا يا  هکت  نت و  هراپ  وا  هک  ارچ  تفرگ ; دنهاوخ  ماقتنا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  مالـسلا  اهیلع  ربمایپ  نت  هراپ  نداد  رازآ  اب  ینعی 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  ماقتنا  نامه  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  ماقتنا  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوجو 

، دـنراد هتفهن  لد  رد  هچ  نآ  اـه ، نآ  دـنوش و  ناـحتما  تّما ، نیا  هک  نآ  اـت  دوب  هدـنام  یقاـب  تّما  نیا  ناـیم  رد  نت  هراـپ  نیا  تسا . هلآو 
. دنزاس راکشآ 

وا يوـس  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  نت  هراـپ  نیا  هاـتوک ، یناـمز  تّدـم  زا  سپ  دـش و  عـقاو  ناـحتما  نـیا  دوز  زا  رتدوز  يرآ ،
. دش قحلم  وا  هب  تشگزاب و 

، میبایب زین  ار  نآ  دصرد  هاجنپ  رگا  هکلب  مینک ; ادیپ  یسرتسد  یلیصفت ، تروص  هب  مه  نآ  لئاسم ، نیا  مامت  هب  هک  میرادن  راظتنا  زگره  ام 
. میمهفب مینک و  طابنتسا  ار  رگید  دصرد  هاجنپ  میناوت  یم 

ربمایپ دروم  رد  نایفُـسوبا  راوگان  دنت و  نخـس  زا  یکاح  لقن  هک  ییاج  ات  دندرک ، یم  فیرحت  ار  تایاور  هنوگچ  هک  میدش  انـشآ  نونکا 
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! دنداهن ار  تفگ » يدرم   » ترابع نآ ، ياج  هب  دنتشادرب و  نایم  نآ  زا  ار  نایفسوبا  مان  دندرک و  فیرحت  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ 
يارب ار  تسا  هدش  عقاو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  هک  ار  ییاهدادخر  همه  نایوار ، هک  دیراد  راظتنا  هنوگچ  امـش  نیا ، رب  انب 

؟ دنیامن وگزاب  ار  راوگان  خلت و  ثداوح  نآ  همه  دنناوتب  رابخا ، نایوار  هک  دیراد  عّقوت  هنوگچ  دننک ؟ وگزاب  ام 
دـیدش و ياه  يریگولج  دـنلب و  ياـهراوید  همه  نآ  دوجو  اـب  هدومرفن و  غیرد  شناگدـنب  زا  ار  دوخ  فطل  دـنوادخ  رگید ، يوس  زا  اـّما 

تـسا هدیـسر  ام  تسد  هب  ثیداحا  رابخا و  زا  ییاه  هشوگ  هراب ، نیا  رد  مه  زاب  تسا ، هدومن  خر  تایاور  لقن  رد  هک  یناوارف  ياهدیدهت 
. دوش هداد  زیمت  رگیدکی  زا  لطاب  ّقح و  هار  ات 

هعیـش ياه  باتک  رد  هچ  نآ  هب  ناونع  چـیه  هب  مینک و  یم  لوق  لقن  ّتنـس  لها  ّمهم  رداصم  زا  طـقف  راتـشون  نیا  رد  اـم  هک  تسا  ینتفگ 
ياه نرق  رد  هک  یتافیلأت  زا  مینک و  هدافتسا  عبانم  نیرت  نهک  زا  ناکما ، ّدح  ات  هک  تسا  نیا  رد  ام  شالت  مییامن . یمن  دانتسا  تسا ، هدمآ 

. مییامنن لقن  ار  یبلطم  دنا ، هتفای  ناماس  ریخا 

قیاقح روسناس  فیرحت و  مراهچ : شخب 

مراهچ شخب 
قیاقح روسناس  فیرحت و  قیاقح  روسناس  فیرحت و 

، تسا حـضاو  مه  نآ  ّتلع  دوش ; یمن  هدـید  يرثا  یکدـنا ـ  زج  اه ـ  باتک  رد  هداد ، خر  ياه  تنایخ  اه و  تیانج  اه ، هنیک  زا  یتسار  هب 
اب نامکاح و  تسد  هب  لمع ، نیا  دـش ، زاغآ  نیودـت  نارود  هک  هاگ  نآ  دـندرک و  عنم  ار  ثیدـح  نیودـت  يزارد  ناـیلاس  اـفلخ ، هک  ارچ 

. تفریذپ تروص  اه  نآ  لرتنک  تراظن و 
مه رگا  درکن و  لـقن  ار  نآ  تشاد ، راـیتخا  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتـیاور  هنیمز ، نیا  رد  یـسک  ره  یطیارـش ، نینچ  رد 
دزن رگا  هک  ییاج  ات  دـش ; يریگولج  زین  دوش  لقتنم  نارگید  هب  هک  نیا  زا  نآ و  رـشن  زا  نینچمه  دـشن . هتـشون  درک ، لـقن  يزیچ  یـسک 

نآ وا ، ِدوخ  ای  دـنتخاس ، دوبان  دـنتفرگ و  وا  زا  ار  باتک  نآ  تشاد ، دوجو  لئاسم  لیبق  نیا  زا  يرثا  ربخ و  نآ ، رد  هک  دوب  یباـتک  یـسک 
. دومنن راکشآ  يدحا  يارب  درک و  یفخم  ار  باتک 

: مییامن یم  نایب  هنومن  ناونع  هب  ار  لیبق  نیا  زا  يدراوم 
: دسیون یم  دوب ـ  يراُخب  داتسا  هک  یناعنَص ـ » ماّمَه  نب  قازرلادبع   » لاح حرش  رد  ءافعضلا  یف  لماکلا  باتک  ینایاپ  شخب  رد  يدَع  نبا 

ثیداحا هتسب و  رفس  لحر  وا  دزن  هب  اه ، نآ  نایاوشیپ  ناناملسم و  دامتعا  دروم  نادنمشناد  تشاد و  يرایـسب  نوگانوگ  ثیداحا  یناعنَص 
هدرک لقن  لیاضف  رد  ار  یثیداحا  وا  دنا . هداد  تبسن  زین  عّیشت  هب  ار  وا  هّتبلا  دندرکن . لقن  وا  زا  یثیدح  سرت ، زا  یلو  دندرک ; نیودت  ار  وا 

. تسوا ثیداحا  نتشاذگ  رانک  رب  لیلد  نیرتمهم  رما ، نیمه  دندوبن و  اه  نآ  لقن  قفاوم  تاقث ، نایوار  زا  کی  چیه  هک  تسا 
وا قدـص  دروم  رد  یلو  مروآ ; یمن  ار  اه  نآ  اـج  نیا  رد  نم  هک  دوب  هدرک  لـقن  یثیداـحا  زین  نارگید  ياـه  بیع  بلاـثم و  رد  يو  هّتبلا 

بیاعم مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  رد  یثیداـحا  هک  تسا  نیا  هدز  رـس  وا  زا  هک  يراـک  اـهنت  دـشاب . هتـشادن  لکـشم  هک  مراودـیما 
(. 1) تسا هدرک  لقن  نارگید ،

: دسیون یم  شارَخ  نب  فسوی  نب  نامحرلادبع  گرزب ، ظفاح  لاح  حرش  رد  يدَع  نبا 
رازه ود  اب  داد و  لیوحت  رادنب  هب  دوب ـ  هتشون  نیخیش  بلاثم  بیاعم و  رد  هک  باتک ـ  دلج  ود  شارَخ  نبا  تفگ : یم  هک  مدینش  نادبع  زا 

. داد ار  اه  نآ  لقن  هزاجا  مهرد 
؟ تساجک يدلج  ود  باتک  نیا  سپ 

(. 2) دیوگ یمن  غورد  دمع  يور  زا  شارخ  نبا  نم  رظن  هب  دیوگ : همادا  رد  يدَع  نبا 
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. تسین وگغورد  يو  نیا ، رب  انب 
نبا هب  هنوگچ  یبهذ ، هک  درک  دـیهاوخ  هظحالم  ار  بلطم  نیا  دـینک ، هعجارم  وا  ظاّفحلا  ةرکذـت  ای  یبهذ  مالعأ  ریـس  باتک  هب  رگا  لاـح 

(. 3) دنک یم  ّبس  ار  وا  نازرورفک ، ِّبس  ناس  هب  دهد و  یم  مانشد  وا  هب  دنک و  یم  هلمح  شارخ 
رد اه  نآ  تسا . لیدـعت  حرج و  نایاوشیپ  زا  ّتنـس و  لها  نادنمـشناد  ناـگرزب  زا  وا  هک  ارچ  هدوب ، هعیـش  شارخ  نبا  هک  درادـنپن  یـسک 

. دننک یم  دامتعا  وا  رظن  يأر و  هب  يوار ، لوق  شریذپ  مدع  شریذپ و 
: دینک هّجوت  هنیمز  نیا  رد  ییاه  هنومن  هب 

قیقش نب  هّللادبع  دیوگ : یم  تسا ـ  هدروآ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسَع  رَجَح  نبا  هک  قیقش ـ  نب  هّللادبع  لاح  حرـش  رد  شارَخ  نبا  1 ـ 
(. 4) دیزرویم هنیک  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  دوب و  ینامثع  وا  دوب ، يدامتعا  دروم  درف 

یلع هب  تبسن  هدوب و  ینامثع  وا  هک  دیوگ  یم  تحارـص  هب  دیامن و  یم  قیثوت  ار  يوار  نیا  وا  هک  ارچ  دوبن ، هعیـش  شارخ  نبا  ور ، نیا  زا 
. تسا هتشاد  يزوت  هنیک  مالسلا  هیلع 

رمع رکبوبا و  بلاـثم  رد  زین  باـتک  دـلج  ود  لاـح ، نیع  رد  دوب ، گرزب  ناـظفاح  زا  ّتنـس و  لـها  ناـگرزب  زا  هکلب  دوبن ، هعیـش  وا  يرآ 
. دوب هتشاگن 

. دوب هتشون  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحصا  يایالب  بیاعم و  رد  یباتک  ( 5) هناوَع وبا  دیوگ : یم  للعلا  باتک  رد  لبنح  نب  دمحا 
. هدب نم  هب  ار  باتک  نآ  هناوَع ! یبا  يا  تفگ : دمآ و  وا  دزن  ( 6) عیطم یبا  نب  مّالس 

(. 7) دنازوس تفرگ و  ار  نآ  مّالس  داد و  وا  هب  ار  باتک  هناوَع  وبا 
، ما هدرک  هناوَع  یبا  باتک  هب  یهاگن  هک  نیا  زا  دـیوگ : ( 8) يدهم نب  نامحرلادبع  هک  دنک  یم  لقن  باتک  نامه  رد  لبنح  نب  دـمحا  2 ـ 

(. 9) مبلط یم  شزرمآ  ادخ  زا 
هزاجا و نودـب  دریگ و  یم  وا  زا  ار  باـتک  يرگید ، دـبلط و  یم  شزرمآ  ادـخ  زا  هتـسیرگن ، باـتک  نآ  هب  هک  نیا  زا  یکی  تسا ! بلاـج 

. دشک یم  شتآ  هب  ار  نآ  وا ، تیاضر 
: تسا هدمآ  یفوک  ریهز  نب  مکح  نب  میهاربا  لاح  حرش  رد  لادتعإلا  نازیم  رد  3 ـ 

(. 10) میدرک هراپ  ار  اه  نآ  ام  هک  تسا  هدرک  لقن  هیواعم  بیاعم  رد  یتایاور  وا  دیوگ : ِمتاح  وبا 
: دنا هدرک  رکذ  رقشا  نسح  نب  نیسح  لاح  حرش  رد  4 ـ 

(. 11) دوبن وگغورد  وا  نم  رظن  هب  تفگ : یم  درک و  یم  لقن  ثیدح  وا  زا  لبنح  نب  دمحا 
. تسا هتشاگن  اه  نآ  بیاعم  رکذ  رد  یباب  دنک و  یم  تیاور  رمع  رکبوبا و  هیلع  یثیداحا  رقشا » : » دنتفگ دمحا  هب 

(. 12) دوش لقن  ثیدح  وا  زا  هک  درادن  ار  نآ  یگتسیاش  سپ  تفگ : دینش ، نینچ  نوچ  لبنح  نب  دمحا 
؟ تساجک دوب ، رمع  رکبوبا و  بیاعم  رب  لمتشم  هک  یباب  نآ  ای  باتک ، زا  ءزج  ود  نآ  یتسار  هب 

؟ تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  هدشن و  تیاور  ام  يارب  نآ  زا  يزیچ  ارچ 
دوخ باتک  رد  ار  اه  نآ  دنک و  یم  تیاور  ار  یثیداحا  نانچ  نیخیش  هرابرد  رقـشا »  » هک دمهف  یم  لبنح  نب  دمحا  هک  نیا  ضحم  هب  ارچ 

لقن و یگتـسیاش  دوش و  یم  دامتعا  لباق  ریغ  وگغورد و  رقـشا ،»  » وا هاگن  رد  هاگان ، هب  دهد و  یم  رییغت  وا  هرابرد  ار  دوخ  رظن  دَروآ ، یم 
؟ دهد یم  تسد  زا  ار  ثیدح  تیاور 

هب اه  نآ  دنا : هتفگ  دنتسه ، ـ  هناگشش  حاحص  نایوار  وزج  هک  ثیدح ـ  ناگرزب  زا  يرایـسب  لاح  حرـش  رد  ّتنـس  لها  ياملع  یفرط ، زا 
. دنا هداد  یم  مانشد  رمع  رکبوبا و 

ار نارگید  و  ( 15) یعبـضلا نامیلـس  نب  رفعج  (، 14) نامیلـس نب  دیلت  (، 13) يّدُـسلا نامحرلادـبع  نب  لیعامـسا  لاح  حرـش  هنومن ، يارب 
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. دییامن هظحالم 
؟ دنداد یم  مانشد  نیخیش  هب  ارچ  یتسار  هب 

دوخ هب  تایاور ، نآ  ندید  اب  اه  نآ  درک و  یم  ییوگ  مانشد  هب  راداو  ار  نانآ  هک  دوب  هدیـسر  اه  نآ  هب  ییاه ـ  تیاور  هکلب  یتیاور ـ  ایآ 
؟ دننک راثن  شحف  نعل و  رکبوبا  رمع و  هب  هک  دنداد  یم  هزاجا 

؟ تساجک نونکا  تایاور  نآ 
دیاش هک  يا  هزادـنا  هب  دوش ; یم  هدـید  ناوارف  هیواعم  نامثع و  هب  ییوگ  مانـشد  ناشناظفاح ، ناگرزب و  لاجر ، لاـح  حرـش  رد  نینچمه ،

. دشاب شرامش  لباق  ریغ 
مود همین  رد  هک  همادـق ـ  نب  ةدـئاز  تسا . هدـش  شرازگ  رایـسب  نیخیـش  رب  نعط  نعل و  موس ، نرق  مود  همین  رد  هک  ددرگ  یم  ناـشنرطاخ 

: دیوگ یم  تسا ـ  هتسیز  یم  موس  نرق 
(. 16) دنهد یم  مانشد  ار  رمع  رکبوبا و  مدرم ، تسا !؟ هدش  يا  هنامز  هچ 

یلبنح برح  نب  ریهز  نب  ثیغملادـبع  مان  هب  ّتنـس  لها  گرزب  ناثّدـحم  زا  یکی  مشـش ، نرق  رد  ات  تفای ، یم  شرتسگ  نانچمه  رما  نیا 
خساپ دندیسرپ ، ار  یباتک  نینچ  فیلأت  ّتلع  وا  زا  نوچ  تشاگن و  وا ، رب  ِنعل  زا  يریگولج  هیواعم و  نب  دیزی  تلیضف  رد  یباتک  يدادغب ،

(. 17) مراد زاب  افلخ  نعل  زا  ار  اه  نابز  هک  دوب  نیا  نم  فده  تفگ :
: دیوگ یم  نینچ  دصاقملا  حرش  رد  وا  میسر ; یم  ینازاتفت  هب  يرجه ، متشه  نرق  رخاوا  رد 

؟ دیزیو کلذ  یلع  وبری  ام  قحتسی  ّهنأب  مهملع  عم  دیزی  یلع  نعللا  زّوجی  مل  نم  بهذملا  ءاملع  نمف  لیق : نإف  »
(18 «) یلعألاف یلعألا  یلإ  یقتری  نأ  نع  ًایماحت  انلق :

؟ دنرامش یمن  زیاج  ار  وا  نعل  تسا ، نعل  ّقحتسم  دیزی  دنناد  یم  هک  نیا  اب  بهذم ، ياملع  زا  یخرب  ارچ  هک  دوش  هتفگ  رگا  »
«. دنشاب هدرک  يریگولج  دیزی ، زا  رتالاب  دارفا  نعل  زا  هک  نیا  رطاخ  هب  مییوگ : یم  خساپ  رد 

هک دنناد  یم  ناگدنسیون  نیا  مامت  نم  رظن  هب  دننک . یم  فیلأت  ییاه  باتک  دنه  جاّجَح و  دیزی ، بقانم  رد  یناگدنـسیون  زین  ام  رـصع  رد 
لوغشم یلصا ، فده  اهنت  دنتسه ; نعل  راوازس  دارفا ، نآ  تسا و  غورد  رـسارس  دنا ، هداد  تبـسن  دارفا  لیبق  نیا  هب  هک  ار  یبقانم  لیاضف و 

اه و نآ  زا  رتالاب  دارفا  هب  نیرفن  نعل و  هک  دیاش  تسا ; تاعوضوم  نیا  هب  رگید  دارفا  نادنمـشیدنا و  نارگـشهوژپ ، ناگدنـسیون ، ندرک 
. دنکن تیارس  نیتسخن  يافلخ 

هک تسا  نیا  دـننک ، یم  تفلاخم  اروشاع  عیاقو  لقن  يرادازع و  مسارم  ینیـسح و  رئاعـش  اب  هک  یناسک  فدـه  میمهف : یم  اج  نیمه  زا  و 
 . 545  / 6 ءافعضلا : یف  لماکلا  ( 1 . ) دنکن تیارس  نیتسخن ، يافلخ  هب  وا  زا  نعل ، دوشن و  نعل  دیزی 

 . 519  / 5 ءافعضلا : یف  لماکلا  ( 2)
 . 600  / 2 لادتعإلا : نازیم   ، 684  / 2 ظاّفحلا : ةرکذت   ، 509  / 13 ءالبنلا : مالعأ  ریس  ( 3)

.223  / 5 بیذهتلا : بیذهت  ( 4)
. تسا هدرک  فیلأت  هناوَع  یبا  حیحص  مان  هب  یباتک  يو  تسا ، ّتنس  لها  ناثّدحم  ظاّفُح و  ناگرزب  زا  یکی  هناوَع ، وبا  ( 5)

.428  / 7 ءالبنلا : مالعأ  ریس  تسا . نیحیحص  لاجر  زا  ناربهر و  ياوشیپ  دنک : یم  فیصوت  نینچ  ار  وا  یبهذ  هک  ( 6)
 . 60  / 1 لاجرلاو : للعلا  باتک  ( 7)

. دوب ناظفاح  رورس  وکین و  زادرپ  دقن  ياوشیپ  وا  دیوگ : یم  وا  فیصوت  رد  یبهذ  ( 8)
.192  / 9 ءالبنلا : مالعأ  ریس 

. دیدج پاچ  ، 92  / 3 لاجرلاو : للعلا  باتک  ( 9)
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.27  / 1 لادتعإلا : نازیم  ( 10)
. دوبن وگغورد  وا  نم  رظن  هب  دیوگ : یم  دنک و  یم  لقن  ثیدح  وا  زا  لبنح  نب  دمحا  دینک ! ّتقد  ( 11)

.291  / 2 بیذهتلا : بیذهت  ( 12)
.274  / 1 نامه : ( 13)

.322  / 4 لامکلا : بیذهت  ( 14)
 . 83 82 ـ   / 2 بیذهتلا : بیذهت  ( 15)

.264  / 3 نامه : ( 16)
.161  / 21 ءالبنلا : مالعأ  ریس  ( 17)

.311  / 5 دصاقملا : حرش  ( 18)

نآ ياهدمایپ  كدف و  هرداصم  مجنپ : شخب 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  بیذکت  كدف و  هرداصم 

مجنپ شخب 
تلحر زا  سپ  هک  یّمهم  ياهدادـخر  زا  یکی  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  بیذـکت  كدـف و  هرداصم  نآ  ياهدـمایپ  كدـف و  هرداصم 
ترضح یصخش  کلم  هک  دوب  كدف  هرداصم  داد ، خر  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  نادناخ  اب  هطبار  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ 

. دوب هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رتخد  بیذکت  راتفر ، نیا  ياهدمایپ  نیرت  مهم  زا  دش . یم  بوسحم  مالسلا  اهیلع  ارهز 
(. 1) تسا اه  تبیصم  نیرتگرزب  زا  یکی  ییاهنت ، هب  دوخ  وا ، نخس  نتفریذپن  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  بیذکت  ام ، داقتعا  هب 

هکلب وا ، هب  مارتحا  مدع  قح و  عییـضت  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ملظ  هلئـسم  هکلب  تسین ، نیمز  کِلم و  هلئـسم  اهنت  كدف  يارجام 
هدـمآ ربتعم  مهم و  ياه  باتک  رد  هک  ناس  نآ  ار ـ  ارجام  هصالخ  نونکا  تسوا . ندروآ  مشخ  هب  بیذـکت و  ّتیذا ، هلئـسم  نآ ، زا  رتارف 
تسا هدش  لقن  هعیش  گرزب  ياهقف  زا  یکی  تالاح  رد  تسا . یگرزب  تبیصم  هک  یتسار  هب  ( 1 : ) مییامن یم  وگزاب  روحم  دنچ  زا  تسا ـ 

ترضح : » تفگ ار  هلمج  نیا  تبیصم  رکذ  ماگنه  هب  يو ، رـضحم  رد  نانارنخـس  زا  یکی  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  ماّیا  رد  هک 
«. دش دایز  نبا  سلجم  دراو  مالسلا  اهیلع  بنیز 

سپـس دـناوخن ; ار  ارجام  هّیقب  دـنک و  ربص  یکدـنا  هک  درک  هراـشا  نارنخـس  هب  هیقف  نآ  هک  دـهد  حیـضوت  ار  هنحـص  نیا  تساوخ  یم  وا 
. مینک ادا  یگتسیاش  هب  دش » دایز  نبا  سلجم  دراو  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح   » هک ار  هلمج  نیا  ّقح  یتسیاب  ام  دومرف :

!! تسا گرزب  سب  راوگان و  یتبیصم  یتسار  هب 

دوب مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  کلم  كدف 

نآ دوب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  کِلم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  كدف  دوب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  کلم  كدف 
یّنـس هعیـش و  ياه  باتک  رد  بلطم ، نیا  دوب و  هدیـشخب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  دوخ ، تایح  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ترـضح 

: مییامن یم  لقن  ّتنس  لها  ياه  باتک  زا  ار  شخب  نیا  تایاور  دوش . یم  هدید 
: دیوگ يردُخ  دیعس  وبا  هک  دننک  یم  لقن  هنوگ  نیا  ْهیَوَدُرم  نبا  ِمتاح و  یبا  نبا  یلعَی ، وبا  راّزب ،

يو هب  ار  كدف  دناوخ و  ارف  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  هّقح ) یبرقلا  يذ  تآو   ) هیآ هک  یماگنه 
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. دیشخب
(. 1) دینیبب روثنملا  ردلا  باتک  رد  ناثّدحم  ناگرزب و  نیا  زا  تیاور  هب  ار  نآ  دیناوت  یم  تسا ، هدـش  تیاور  زین  ساّبع  نبا  زا  ثیدـح  نیا 

. دنوش یم  بوسحم  ثیدح  نیا  نایوار  زا  زین  نارگید  يدنه و  یقّتم  یطویس ، یبهذ ، یمثیه ، راجنلا ، نبا  ینارَبَط ، مکاح ، نینچمه 
ثیدـح ره  زا  یلاخ  ار  نآ  هّنـسلا  جاهنم  باـتک  رد  هّیمیت  نبا  هک  يریـسفت  دـنک ، یم  تیاور  شریـسفت  رد  ار  ثیدـح  نیا  ِمتاـح  یبا  نبا 

(. 2) دناد یم  یلعج 
مالسلا اهیلع  همطاف  کِلم  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  كدف  هک  دنراد  رارقا  ّتنـس  لها  ناگرزب  املع و  زا  يرایـسب 

. تسا هدش  یم  هتخانش  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يوس  زا  يا  هّیطع  ناونع  هب  هدوب و 
. دنا هلمج  نآ  زا  یّکم  رَجَح  نبا  ینازاتفت و  نیدلادعس 

: دسیون یم  قعاوصلا  رد  یّکم  رَجَح  نبا 
(3 «) ًاکدف ۀمطاف  نم  عزتنا  رکبابأ  ّنإ  »

«. تفرگ همطاف  زا  ار  كدف  رکبوبا  »
. تفرگ ار  نآ  رکبوبا  دوب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تسد  رد  كدف  ور ، نیا  زا 

؟ لیلد هچ  هب  و  ارچ ؟
ناشیا هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا و  هدوب  مالسلا  اهیلع  ارهز  کِلم  كدف ، هک  تسناد  یمن  رکبوبا  هک  مینک  یم  ضرف 

لاؤس يو  زا  هراب  نیا  رد  یتسیابن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زا  كدف  نتفرگ  زا  شیپ  ایآ  تسا ، هداد  رارق  كدف  کلام  ار  يو  هدیـشخب و 
.177  / 4 روثأملاب : ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  ( 1 ( ؟ دنک

.13  / 7 هّنسلا : جاهنم  ( 2)
.31 هقرحملا : قعاوصلا  ( 3)

؟ دشن هتفریذپ  دوهش  تداهش  ارچ 

ار دوهش  تداهش  تسیاب  یمن  ایآ  تسا ، كدف  کلام  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسناد  یمن  رکبوبا  رگا  دشن ؟ هتفریذپ  دوهش  تداهش  ارچ 
؟ تفریذپ یم 

دناوتب وا  هک  نیا  ضرف  اب  اّما  تسا ; دی »  » یقوقح یهقف و  یفرع ، هدعاق  فالخ  دـهاش  نتـساوخ  طیارـش ، نیا  رد  همه ، قاّفتا  هب  دـنچ  ره 
دیابن ارچ  سپ  تسا ; هداد  تداهـش  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ّتیکلام  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هاوگ  خیرات  دهاوخب ، دـهاش 

؟ دوش هتفریذپ  وا  تداهش 
: دنا هتفگ  هلئسم  نیا  رد  رکبوبا  زا  عافد  يارب  ّتنس  لها  بتک  رد 

« دهاشلا اذه  قدصب  ملعی  ناک  نإو  دحاولا ، دهاشلا  لوبق  مدع  هداهتجا  نم  ناک  هّلعل  »
(. 1 «) دشاب هتشاد  دهاش  نیا  ییوگتسار  هب  ملع  هچرگ  دریذپن ، ار  اهنت  ِدهاش  کی  تداهش  هک  تسا  هدوب  نیا  رکبوبا  داهتجا  زا  دیاش  »

نیا تسا و  هتفریذـپ  ار  اهنت  ِدـهاش  کی  تداهـش  نیَتداهـشلا ،» وذ  همیزخ   » يارجام رد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  مینیب  یم  اّما 
(. 2) تسا هدمآ  یّنس  هعیش و  ياه  باتک  رد  بلطم 

، تسا هدوب  رمع  نب  هّللادـبع  نآ ، دـهاش  اهنت  هک  يا  هّیـضق  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  نیا ، رب  نوزفا 
. تسا هدش  لقن  يراُخب  حیحص  رد  تیاور  نیا  تسا . هتفریذپ  ار  وا  تداهش 

هدرک تواضق  دوب ، ـ  رمع  نب  هّللادبع  هک  اهنت ـ  ِدهاش  یهاوگ  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یم  لوصُألا  عماج  رد  ریثا  نبا 
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(. 3) تسا
.356  / 8 فقاوملا : حرش  ( 1 ( ؟ تسا رتمک  رمع  نب  هّللادبع  زا  مالسلا  هیلع  یلع  رکبوبا ، رظن  رد  ایآ 

.114  / 16 طوسبملا : ، 223  / 20 عومجملا : ، 108  / 3 هیقفلا : هرضحی  نم ال  رداونلا ، باب   401  / 7 یفاکلا : ( 2)
.557  / 10 لوصُألا : عماج  ( 3)

دنگوس اب  يرواد 

هب هک  مینک  یم  ضرف  دـنک و  دـیدرت  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ّتیکلم  رد  دـناوت  یم  رکبوـبا  هک  مینک  یم  ضرف  دـنگوس  اـب  يرواد 
یلع تداهش  رانک  رد  وا  دنگوس  ات  دنک  دای  دنگوس  هک  دهاوخ  یمن  مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  ارچ  دنک ; کش  زین  مالسلا  هیلع  یلع  یهاوگ 

؟ دوش مامت  بلطم  دریگ و  رارق  مالسلا  هیلع 
وبا حیحص  رد  هکنانچ  تسا . هدرک  تواضق  دنگوس  دهاش و  هب  اهراب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  میناد  یم  ام  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  يارب  لـیئربج  ار  دـنگوس  دـهاش و  هب  تواـضق  هکلب  تسا ; هدـش  تیاور  ( 2) ملسُم حیحـص  و  ( 1) دوواد

. تسا دوجوم  لاّمعلا  زنک  هفالخلا  ُباتک  رد  تواضق ، عون  نیا  تسا و  هدروآ 
: دنیوگ یم  رکبوبا  راتفر  هیجوت  رد  نآ ، حراش  فقاوملا و  بحاص 

(3 «) نیمی دهاشب و  مکحلا  ری  مل  هّلعل  »
«. تشادن لوبق  ار  مَسَق  دهاش و  مکح  رکبوبا  دیاش  »

همطاف هک  نآ  لاح  و  درکن ؟ دای  دـنگوس  ارچ  سپ  درک ; یم  دای  دـنگوس  رکبوبا  دوخ  دـیاب  سپ  دـشاب ، نینچ  رگا  مییوگ : یم  خـساپ  رد 
. دومن یم  هبلاطم  ار  دوخ  کِلم  نانچمه  مالسلا  اهیلع 

هب هلئسم ، یسررب  تسا و  مالـسلا  امهیلع  یلع  ترـضح  ارهز و  ترـضح  تمـصع  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دش ، حرطم  هک  يدراوم  نیا  همه 
. دشاب قبطنم  نآ  رب  دنا ، هدش  رکذ  ییاضق  ياه  باتک  رد  هک  یقوقح ، نیزاوم  مامت  دیاب  سپ  دش ، نایب  یقوقح  عوضوم  کی  ناونع 

وا ندوب  یتشهب  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  نمیا ـ  ّمُا  زین  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ارجاـم ، نیا  رد  نینچمه 
.419  / 3 دوواد : یبا  حیحص  ( 1 . ) دشن هتفریذپ  زین  اه  نآ  تداهش  اّما  دنا ، هداد  تداهش  زین  (4 ـ ) دوب هداد  یهاوگ 

.128  / 5 ملسُم : حیحص  ( 2)
.356  / 8 فقاوملا : حرش  ( 3)

.432  / 4 رَجَح : نبا  هباصإلا  و  دعس ، نبا  ِتاقبط  رد  وا  لاح  حرش  ك : ر . ( 4)

توافتم مکح  هباشم و  هّیضق  ود 

: مییوگ یم  مییامن و  یم  ثحب  يرگید  لکش  رد  ار  هّیضق  نیا  نونکا  توافتم  مکح  هباشم و  هّیضق  ود 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  زین  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنتسین و  موصعم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همطاف و  هک  میریذپب  لاُحم ، ضرف  هب  رگا 

زا یکی  ناشیا  هک  بلطم  نیا  رد  تسا ، هدوبن  وا  تسد  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  مه  كدف  تسین و  هلآو  هیلع 
. تسین یّکش  تسا ، هدوب  هباحص  ناگرزب 

زا رگید  یکی  هرابرد  هک  هباشم  ًالماک  يا  هّیـضق  رد  هک  مینیب  یم  یلو  تسا ، هباحـص  زا  یکی  دننام  مالـسلا  اهیلع  ترـضح  نآ  دیدرت  یب 
هک یلاح  رد  دهد ; یم  رثا  بیترت  شنخس  هب  دنک و  یم  قیدصت  ار  وا  دریذپ و  یم  ار  یباحـص  نآ  نخـس  رکبوبا  تسا ، هداد  خر  هباحص 

!؟ دهن یمن  یعقو  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نخس  هب 
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هب دوب و  وا  دزن  رباج  دندروآ ، رکبوبا  دزن  ار  نیرحب  لاوما  هک  یماگنه  هک  دنا  هدرک  تیاور  يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج  زا  ملـسُم  يراُخب و 
. مشخب یم  وت  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  دیایب ، نیرحب  لاوما  هاگ  ره  دوب : هدومرف  نم  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ : وا 

. رادرب دوب ، هداد  هدعو  وت  هب  ربمایپ  هک  هزادنا  ره  ورب  تفگ : رباج  هب  رکبوبا 
هداد هدعو  وا  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  اعّدا  رباج  تسین ، تایح  دـیق  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يرآ ،
یّلـص ادخ  لوسر  نیـشناج  رکبوبا  تسا ، هدیـسر  نیرحب  لاوما  هک  لاح  مهد .» یم  وت  هب  رادقم  نالف  دیایب ، نیرحب  لاوما  رگا  : » هک تسا 

هک ار  يرادقم  دهد و  یم  رثا  بیترت  وا  هتفگ  هب  دنک ، یم  قیدصت  ار  وا  نخـس  رباج ، ياعّدا  ندینـش  اب  طقف  تسا ;و  هدـش  هلآو  هیلع  هّللا 
. دزادرپ یم  وا  هب  دنک ، یم  اعّدا 

هعقاو هیجوت 

راک هنوگچ  يراُخب ، حیحـص  ناحراش  هک  دینیبب  دینک و  ّتقد  تسا ـ  هدـمآ  ملـسُم  يراُخب و  حیحـص  رد  هک  ارجام ـ  نیا  رد  هعقاو  هیجوت 
دـهاش و چـیه  هبلاـطم  نودـب  مه  نآ  وا ـ  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هدـعو  هراـبرد  یباحـص  نآ  ياـعّدا  شریذـپ  رد  ار  رکبوـبا 

: دننک یم  هیجوت  شیاعّدا ـ  رد  يدنگوس 
: دیوگ یم  تسا ، يراُخب  ياه  حرش  نیرتروهشم  زا  یکی  هک  يراُخبلا  حیحص  حرش  یف  يراردلا  بکاوکلا  باتک  رد  ینامرک  فلا ـ 

ّنُظی الو  دیعو ، وهف  رانلا ،» نم  هدعقم  أّوبتیلف  ًادمعتم  ّیَلَع  بذک  نم  ملسو : هیلع  هّللا  یّلص  هلوقلف  هاوعد ، یف  ًارباج  رکب  یبأ  قیدصت  اّمأو  »
(1 «) اذه یلع  مدقی  رباج ـ  لثم  هلثم ـ  ّنأب 

دمع يور  زا  سک  ره  : » دومرف هک  تسا  هدوب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نخـس  لیلد  هب  رکبوبا ، يوس  زا  شیاعّدا  نیا  رد  رباج  قیدصت  »
مادقا رباج ، نوچ  یـسک  هک  دور  یمن  نامگ  تسا و  باذع  هدعو  کی  نیا  و  تسا » هتخاس  شیوخ  هاگیاج  ار  شتآ  ددنبب ، غورد  نم  رب 

«. دنک يراک  نینچ  هب 
یم نامگ  سکع  رب  هکلب  ددنبب ، غورد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  دـنک و  يراک  نینچ  هب  مادـقا  رباج  دـینک  یمن  نامگ  هک  امش 
نینچ هباحص ـ  رگید  دننامه  یباحص  کی  ناونع  هب  طقف  مالسلا ـ  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد  ارچ  دشاب ، قداص  شیاعّدا  رد  وا  هک  دینک 

؟ دیرادن ار  ینامگ 
: دیوگ یم  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رَجَح  نبا  ب ـ 

(2 «) هسفنل ًاعفن  کلذ  ّرج  ولو  ۀباحصلا ، نم  لدعلا  دحاولا  ربخ  لوبق  یلع  لیلد  ثیدحلا  اذه  یفو  »
رد وا  يارب  يدوس  نخس  نیا  هچرگ  دشاب ، لوبق  دروم  دیاب  يدارفنا  تروص  هب  لداع  یباحص  نخـس  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  ثیدح  نیا  »

«. دشاب هتشاد  یپ 
دروخرب نیا  اّما  تسا ; هتساوخن  شیاعّدا  تّحص  رب  يدهاش  رباج  زا  رکبوبا  هک  ارچ  دنک ; یم  تلالد  وا  نخـس  لوبق  رب  هیجوت ، نیا  سپ ،

وا کِلم  ار  كدف  تسا و  هدیشخب  وا  هب  ار  كدف  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  : » تفگ یم  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  اب  وا  دروخرب  اجک و 
!؟ اجک تسا ،» هداد  رارق 

: دیوگ یم  يراُخبلا  حیحص  حرش  یف  يراقلا  ةدمع  باتک  رد  ینیع  ج ـ 
هلوقو ( ِساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  : ) یلاعت هلوقف  باتکلا  اّمأ  هّنـسلاو ، باتکلاب  لدـع ، ّهنأل  رباج ـ  نم  يأ  هنم ـ  ًادـهاش  سمتلی  مل  اّمنإ  »

نم : » ملـسو هیلع  هّللا  یّلـص  هلوقلف  هّنـسلا ، اّمأو  نوکی ؟ نمف  ۀـّمُأ  ریخ  نم  نکی  مل  ْنإ  رباج  لثمف  ًاطَـسَو ) ًۀَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلَذَـکَو  : ) یلاعت
(3 «) ًادّمعتم ملسو  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلع  بذکی  ْنأ  یباحص  نع  ًالضف  ملسمب  ّنظی  الو  ًادمعتم . . . » ّیَلَع  بذک 

; دـنک یم  مکح  نیا ، رب  زین  ینآرق  لیالد  تسا ، هتـساوخن  دـهاش  وا  زا  مه  رکبوبا  سپ  تسا ، لداع »  » ّتنـس نآرق و  لیلد  هب  رباـج  نوچ  »
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(. ًاطَسَو ًۀَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلَذَکَو  : ) دیامرف یم  هک  رگید  هیآ  رد  ای  و  ِساَّنِلل ) ْتَجِرْخُأ  ۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  : ) دیامرف یم  هک  اج  نآ 
یّلص ادخ  لوسر  هک  تسا  یتیاور  مه  ّتنس  زا  لیلد  و  تسا ؟ نینچ  یسک  هچ  سپ  دشابن ، ۀّمُأ » َْریَخ   » زا رباج  نوچ  یسک  رگا  نیا ، رب  انب 

«. تسا هداد  رارق  شتآ  ار  دوخ  هاگیاج  ددنبب ، غورد  نم  رب  دمع  يور  زا  سک  ره  : » تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هّللا 
«. یباحص کی  هب  دسر  هچ  ات  ددنبب ، غورد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دمع  يور  زا  یناملسم  دور  یمن  نامگ  نیا ، رب  انب 

؟ دنک یمن  قیدصت  شیاعّدا  رد  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یلو  دنک ، یم  قیدصت  شیاعّدا  رد  ار  رباج  رکبوبا ، هنوگچ 
؟ تسا رباج  زا  رتمک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ایآ 

؟ دور یمن  رامش  هب  ۀَّمُأ » َْریَخ   » قیداصم زا  وا  ایآ 
هب دسر  هچ  ات  یناملسم ـ  چیه  هب  تبسن  امش  هک  یلاح  رد  ددنبب ؟ غورد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ناشیا  هک  دور  یم  نامگ  ایآ 

. دیرادن ینامگ  نینچ  یباحص ـ  کی 
تسا هباحص  زا  یکی  زین  يو  هک  ساسا  نیا  رب  اهنت  شتاماقم و  همه  زا  رظن  فرص  اب  مالسلا ـ  اهیلع  همطاف  ياعّدا  رباج و  ياعّدا  نیب  قرف 

؟ تسیچ  ـ
؟ دوش یم  هتفریذپ  رباج  ياعّدا  ارچ 

؟ دوش یم  تّجح  اج  نآ  دحاو ، ربخ  هنوگچ 
یمَـسَق دهاش و  چیه  نودب  رباج  ياعّدا  اّما  دوش ، یمن  هتفریذپ  دّدعتم  ياهدـهاش  و  دـی »  » هدـعاق دوجو  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ياعّدا  ارچ 

!؟ دوش یم  هتفریذپ 
.125  / 10 يراُخبلا : حرش  یف  يراردلا  بکاوکلا  ( 1  ... . ) دراد دوجو  يرگید  عوضوم  هّیضق ، نیا  يارو  رد  نیا ، رب  انب 

.375  / 4 يراُخبلا : حرش  یف  يرابلا  حتف  ( 2)
.121  / 12 يراُخبلا : حرش  یف  يراقلا  ةدمع  ( 3)

ثرا ناونع  هب  كدف  هبلاطم 

لاوما رگید  كدف و  ات  دـیآ  یم  رگید  يزور  هاگ  نآ   . . . ددرگ ; یمرب  هناخ  هب  دـیماان  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ثرا  ناونع  هب  كدـف  هبلاطم 
. دیامن هبلاطم  شردپ  ِثرا  ناونع  هب  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هدنامزاب 

هب ییاه  نیمزرس  نینچ  دوب ;و  هدرکن  یشکرکشل  اه ، نآ  فّرصت  يارب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  ییاه  نیمزرـس  زا  كدف 
يوس زا  دـنرادن . نآ  رد  یمهـس  هنوگ  چـیه  ناناملـسم ، رگید  تسا و  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  صخـش  ِنآ  زا  اـملع  همه  قاـّفتا 

کیدزن مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رظن ـ  قاّفتا  هب  تسوا و ـ  هثرو  ِنآ  زا  دنامب ، وا  گرم  زا  سپ  یناملـسم  زا  هک  یّقح  لام و  ره  رگید ،
نآ دوش ، یم  هجاوم  كدف  ّتیکلام  ياعّدا  بیذکت  اب  یتقو  مالسلا  اهیلع  ترـضح  نآ  اذل  تسا ; هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ثراو  نیرت 

. دیامرف یم  هبلاطم  ثاریم  ناونع  هب  ار 
. دش هدروآ  یپ  رد  یپ  ّبترم و  روط  هب  هک  دوب  همّدقم  راهچ  دش ، نایب  هچ  نآ 

: مینک یم  لقن  ار  يراُخب  تیاور  ام  دنا . هدرک  تیاور  هشیاع  زا  ملسُم  يراُخب و  ار  لیذ  هّیضق 
: دیوگ هشیاع 

ۀنیدـملاب هیلع  هّللا  ءافأ  اّمم  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نم  اهثاریم  هلأست  رکب  یبأ  یلإ  تلـسرأ  یبنلا  تنب  مالـسلا  اـهیلع  ۀـمطاف  ّنإ  »
، لاملا اذـه  یف  دّـمحم  لآ  لکأی  اّمنإ  ۀـقدص ،» هانکرت  ام  ثّرون  ال  : » لاق هّللا  لوسر  ّنإ  رکبوبأ : لاقف  ربیخ ، سمخ  نع  یقب  اـمو  كدـفو 

. هّللا لوسر  هب  لمع  امب  اهیف  ّنملعألو  هّللا ، لوسر  دهع  یف  اهیلع  ناک  یتلا  اهلاح  نع  هّللا  لوسر  ۀقدص  نم  ًائیش  ّریغُأ  هّللاو ال  ّینإو 
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ۀّتـس یبنلا  دـعب  تشاعو  تیّفوت ، یّتح  همّلکت  ملف  هترجهف ، رکب  یبأ  یلع  ۀـمطاف  تدـجوف  ًائیـش ، اهنم  ۀـمطاف  یلإ  عفدـی  نأ  رکب  وبأ  یبأـف 
(1  . . .«) اهیلع یّلصو  رکب  ابأ  اهب  نذؤی  ملو  ًالیل  یلع  اهجوز  اهنفد  تیّفوت  اّملف  رهشأ ،

هب ار  دوب  هدـنام  ربیخ  سمخ  زا  هچ  نآ  كدـف و  هنیدـم ، رد  دوجوم  ءیف »  » لاوما داتـسرف و  ماغیپ  رکبوبا  يارب  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف ، »
. درک هبلاطم  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هدنام  یقاب  ثاریم  ناونع 

: تسا هتفگ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تفگ  خساپ  رد  رکبوبا 
زا يزیچ  دنگوس ! ادخ  هب  دننک ; هدافتـسا  لام  نآ  زا  دـنناوت  یم  طقف  دّـمحم  لآ  تسا ;» هقدـص  دـنامب ، ام  زا  هچ  ره  میهن ، یمن  ثرا  ام  »
هک درک  مهاوخ  راتفر  هنوگ  نامه  اه  نآ  هرابرد  مهد و  یمن  رییغت  تسا ، هدوب  وا  دوخ  نامز  رد  هداد و  رارق  ادخ  لوسر  هک  ار  يا  هقدـص 

. درک یم  راتفر  ادخ  لوسر 
. درک يراددوخ  دهدب ، مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  لاوما  نآ  زا  يزیچ  هک  نیا  زا  رکبوبا 

یگدـنز هام  شـش  ربمایپ ، زا  دـعب  وا  تفر . ایند  زا  ات  تفگن  نخـس  وا  اب  درک و  كرت  ار  وا  تفرگ و  مشخ  رکبوبا  رب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
«. دومنن ربخ  ار  رکبوبا  درک و  نفد  ار  وا  دناوخ ، زامن  وا  رب  هنابش  یلع ، شرسمه  درک ، توف  هک  یماگنه  درک و 

میدق ياه  نامز  زا  خیرات و  لوط  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  يوس  زا  ثرا ، ناونع  هب  كدف  هبلاطم  يارجام 
یناشیپ رب  هک  تسا  ینادواج  يا  هبطخ  هراب ، نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ  تسا و  هدوب  يدایز  ياـه  باـتک  شراـگن  روحم 

. دنام دهاوخ  راگزور 
: تسا حرطم  ییاه  شسرپ  زین  اج  نیا  رد 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  نیا  هرابرد  نارگید  نخس  مالسلا و  مهیلع  نینسح  یلع و  تداهـش  ساّبع ، نبا  دیعـس و  یبا  هتفگ  هنوگچ   ـ
یمن ثرا  ناربمایپ  : » دیوگ یم  ییاهنت  هب  هک  رکبوبا  نخس  یلو  دوش ، یمن  هتفریذپ  تسا ، هدیـشخب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  هلآو 

؟ دوش یم  هتفریذپ  دنهن »
؟ دوش یم  هداد  حیجرت  نت  کی  نخس  رب  گرزب ، یباحص  همه  نآ  نخس  ارچ   ـ

. تسا برطضم  ّدج  روط  هب  ناشتاملک  توافتم و  اه  نآ  تاّیرظن  دینک ، هظحالم  هنیمز  نیا  رد  ار  املع  تاّیرظن  ارآ و 
نیا يوار  اهنت  رکبوبا  : » دنیوگ یم  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتب  دـیاش  هک  يزیچ  نیرت  مهم  دـنا ، هدـش  هدـنامرد  بلطم  نیا  هیجوت  زا  اه  نآ 
; ربیخ هوزغ  باب  يراُخب ، حیحـص  ( 1 «. ) تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  طـقف  رکبوـبا  تسا و  تارتاوـتم  زا  ثیدـح  نیا  هکلب  تـسین ، ثیدـح 

. ریسلاو داهجلا  باتک  ملسُم : حیحص 

لّمأت لباق  یتاکن 

: مینک یم  یسررب  هتکن  دنچ  بلاق  رد  ار  هیرظن  نیا  لّمأت  لباق  یتاکن 
تسخن هتکن 

؟ دوب هدینشن  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نخس  نیا  یسک  نامز ، نآ  ات  ارچ 
؟ دوب هدینشن  زین  رکب  وبا  دوخ  زا  ار  تیاور  نیا  یسک  هظحل ، نآ  ات  یّتح  و  دوب ؟ هدرکن  لقن  ار  نآ  یسک  ارچ 

مود هتکن 
ینخـس نینچ  دوجو  زا  ربمایپ  ناثراو  یّتح  و  دندوب ؟ هدینـشن  ار  ثیدـح  نیا  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  زا  کی  چـیه  زور ، نآ  ات  ارچ 

نامثع ارچ  دندرک ؟ هبلاطم  ار  دوخ  ثرا  مهـس  دنداتـسرف و  رکبوبا  دزن  ار  نامثع  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  ارچ  دنتـشادن ؟ ربخ 
؟ تفگ وا  هب  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  هتساوخ  تفر و  رکبوبا  دزن  نامثع  ارچ  درکن ؟ دزشوگ  اه  نآ  هب  ار  ربمایپ  نخس  نیا 
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. تسا هدوب  ربخ  یب  ثیدح  نیا  دوجو  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نارسمه  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  دننام  مه  نامثع  سپ 
: دیوگ یم  وا  تسا ; هدروآ  شریسفت  رد  یفیرظ  هتکن  دروم ، نیا  رد  يزار  رخف 

اّمأو نیدـلا ، لهأو  ءاملعلاو  داّهزلا  رباکأ  نم  اوناک  ءالؤهو  ساـّبعلاو ، یلعو  ۀـمطاف  ّـالإ  ناـک  اـم  ۀـلأسملا  هذـه  ۀـفرعم  یلإ  جاـتحملا  ّنإ  »
غّلبی نأ  لوسرلاب  قیلی  فیکف  لوسرلا ، نم  ثّروی  ّهنأ  هلابب  رطخی  نّمم  ناک  ام  ّهنأل  هلأسملا ، هذـه  ۀـفرعم  یلإ  ًاجاتحم  ناک  ام  ّهنإف  رکبوبأ ،

(1 (»؟ ۀجاحلا ّدشأ  اهتفرعم  یلإ  هل  نم  یلإ  اهغّلبی  الو  اهیلإ ، هل  ۀجاح  نم ال  یلإ  ۀلأسملا  هذه 
، املع ناگرزب  زا  دوخ  اه  نیا  تسا و  هدوبن  ( 2) ساّبع یلع و  همطاف ، زج  یسک  زاین  دروم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  ثرا  هلئسم  نتـسناد  »
زا هک  تسا  هدرک  یمن  روطخ  مه  شنهذ  هب  هدوبن و  هلئـسم  نیا  نتـسناد  دـنمزاین  رکبوبا  یلو  دـنا ، هدوب  راگزور  نادـهاز  زا  نید و  لـها 

دزومایب تسین ، نآ  دنمزاین  هک  یسک  هب  ار  هلئسم  نیا  هک  تسادخ  لوسر  هدنبیز  هنوگچ  سپ  دربب ; ثرا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
.»؟ دزوماین دنراد ، نآ  نتسناد  هب  ار  زاین  نیرتشیب  هک  یناسک  هب  و 

موس هتکن 
دوخ ّتنـس ، لها  ياـملع  هک  ارچ  تسین ; غورد  ياـعّدا  کـی  زج  يزیچ  ثیدـح ، رتاوت  ياـعّدا  مینک ، رظن  فرـص  هک  دراوم  نیا  همه  زا 

ربخ يارب  یلاثم  هنومن و  ناونع  هب  دحاو ، ربخ  ّتیجح  ثحب  رد  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  ثیدـح  نیا  لقان  اهنت  رکبوبا ، هک  دـنراد  حیرـصت 
(. 3) دننک یم  حرطم  ار  ربخ  نیمه  دحاو ،

هک دنراد  رارقا  زین  نامّلکتم  یّتح  (4 ;)و  دراد دوجو  ثیدح ، نیا  لقن  رد  رکبوبا  دارفنا  رب  يدـهاوش  زین  رگید  ثیداحا  رد  نیا ، رب  نوزفا 
(. 5) تسا درفنم  ثیدح ، نیا  لقن  رد  رکبوبا 

مراهچ هتکن 
عافد يارب  یخرب  هک  تسا  یلعج  یثیدح  نخـس ، نیا  هکلب  درفنم ; تروص  هب  یّتح  تسین ; ثیدح  نیا  نایوار  زا  مه  رکبوبا  دـیدرت ، یب 

. تسا هدرکن  لالدتسا  زین  ثیدح  نیا  هب  دهد و  هئارا  هک  هتشادن  یباوج  چیه  ارجام  نآ  رد  رکبوبا  دنا . هتخاس  رکب  وبا  زا 
. تسا هتفگ  شارَخ  نبا  فسوی  نب  نامحرلادبع  ظفاح  ار  نآ  هک  تسا  يا  هتکن  نیا 

. تسا ناتساد  نیا  يوار  ومه ، تسا و  هدرک  لعج  ار  نآ  ناثدح  نب  سوا  نب  کلام  هک  تسا  یلطاب  ثیدح  ثیدح ، نیا  دیوگ : یم  وا 
: دسیون یم  ( 6) شارخ نبا  ظفاح ، لاح  حرش  رد  يدَع  نبا 

؟ هقدص هانکرت  ام  ثیدح  شارخ : نبال  تلق  لوقی : نادبع  تعمس  »
(7 «) بذکلاب سوأ  نب  کلام  مّهتأ  لطاب ، لاق :

هب تسا ; یلطاب  نخس  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  هقدص » هانکرت  ام   » ثیدح هرابرد  هک  متفگ  شارخ  نبا  هب  تفگ : یم  هک  مدینـش  نادبع  زا  »
«. تسا وگغورد  وا  هتخاس و  ار  نآ  سوا  نب  کلام  نم ، رظن 

رانک تسا ـ  هتـسناد  لطاب  ار  نآ  گرزب  ظفاح  نیا  هک  یلعج ـ  ثیدـح  کی  اب  ار  نآرق  تامکحم  هنوگچ  هک  دـینیب  یم  یتسار  هب  يرآ ،
؟ دنهن یم 

هدوب ییایاضق  زا  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ارهز و  ترـضح  بیذکت  كدف و  بصغ  يارجام  هک  دیدرگ  نشور  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  رب  انب 
. دوب هداد  ربخ  نآ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا 

نونکا اّما  دوش ; یم  نوخ  شلد  دـنک ، یم  وگزاب  ای  دـناوخ و  یم  ای  دراـگن  یم  ار  ییاـیاضق  نینچ  دازآ ، ناـسنا  هک  یماـگنه  یتسار ، هب 
ریسفتلا ( 1 . ) میازفیب ناگدنناوخ ، دوخ و  تریصب  شنیب و  هب  ات  مییامن ; یم  وگزاب  میا ، هدرک  یـسررب  قیقحت و  هک  ار  ییایاضق  زا  یـشخب 

.210  / 9 ریبکلا :
شا هدازردارب  زا  دـالوا ، دوجو  اـب  دریگ و  یمن  رارق  لوا  هقبط  رد  ومع ، يرفعج  هقف  ساـسا  رب  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  رّکذـت  ( 2)
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. درب یمن  ثرا 
ملع یف  لوــصحملا  رد  يزار  رخف   ، 59  / 2 لوصُألا : ملع  یف  رـصتخملا  رد  بجاح  نبا  دـیرگنب : لـیذ  عباـنم  هب  دـیراد  دـیدرت  رگا  ( 3)

رد يراُخب  75 و 348 ،  / 2 ماکحألا : لوصا  یف  ماکحإلا  رد  يدمآ  ، 121  / 2 لوصُألا : ملع  یف  یفـصتسملا  رد  یلازغ   ، 85  / 2 لوصُألا :
. دنا هدرک  نایب  ار  بلطم  نیمه  هقف  لوصا  ياه  باتک  رد  هماع  رگید  نادنمشناد  يدوزبلا و  لوصُأ  حرش  یف  رارسألا  فشک 

605 ح 14071.  / 12 لاّمعلا : زنک  هب : دیرگنب  هنومن  يارب  ( 4)
.278  / 5 دصاقملا : حرش  355 و   / 8 فقاوملا : حرش  دیرگنب : ( 5)

ندوب هعیش  هب  ار  يو  باتک ، دلج  ود  نیمه  تهج  هب  تسا . هتـشون  باتک  دلج  ود  نیخیـش ، بیاعم  رد  وا  ق . لاس 283 ه ـ هتشذگرد  ( 6)
. تسا رپ  لاجر ، ثیدح و  ملع  رد  شارخ  نبا  يارآ  لوق و  زا  هّماع  ياه  باتک  همه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنا ; هدرک  مهّتم 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هلمح  وا  رب  یبهذ  هنوگچ  هک  دینیبب  دینک و  هظحالم 
رد دوب و  دوخ  رـصع  ظفاح  وا  هک  ارچ  تسا ; هدش  هابت  شـشالت  شـشوک و  هک  تسومه  هدیزغل ، شیاپ  هک  یخیـش  نیا  دنگوس ! ادخ  هب 

ییوگ  ) دُربن هرهب  شملع  زا  نیا ، زا  دعب  اّما  تشاد ; ملع  رد  هطاحا  دوب و  رایسب  تاعالّطا  ياراد  تشاد ، ینالوط  ياهرفـس  ملع ، لیـصحت 
(. دنیوگب نخس  افلخ  عفن  هب  طقف  هک  دنرب  یم  هرهب  دوخ  شناد  ملع و  زا  هاگ  نآ 

.518  / 5 ءافعضلا : یف  لماکلا  ( 7)

یحو هناخ  هب  شتآ  مشش : شخب 

مشش شخب 
روما تاّیئزج  لقن  ثداوح و  ییوگزاب  زا  موق ، نیا  هک  دش  نایب  رت  شیپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هناخ  ندنازوس  یحو  هناخ  هب  شتآ 
تسد اب  ینالف  ینالف و  ینالف ، دنک : لقن  ناتیارب  يراُخب  هک  دیراد  عّقوت  امـش  نیا  دوجو  اب  ایآ  دندرک . يریگولج  عیاقو ، لیـصفت  جرد  و 

؟ دندز شتآ  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  هناخ  ناشدوخ 
!؟ دیراد هّماع  بتک  رد  ار  یتالمج  نینچ  هدهاشم  راظتنا  ایآ 

هب دسر  هچ  ات  دننک ; یم  فیرحت  هنوگچ  درادـن ، ّتیمها  زین  لئاسم  نیا  مهد  کی  هک  ار  یثیداحا  نارگید ، ملـسُم و  يراُخب ، هک  دـیدید 
!؟ عیاقو نیا 

رظن قاّفتا  نآ  رب  ام ، ناگدنـسیون  نایوار و  املع ، تسا ، ام  ياه  باتک  ثیداحا و  رد  یعطق  لئاسم  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  هناخ  ندـنازوس 
هکلب ام ، ياملع  هدودحم  زا  دشاب ـ  هک  ره  دراداو ـ ، دیدرت  هب  ار  نارگید  ای  دیامن ، دیدرت  نآ  رد  ای  دنک ، راکنا  ار  نآ  هک  یـسک  دـنراد و 

. تسا جراخ  نایعیش ، عمج  زا 
. تسا هدمآ  یفلتخم  ياه  لکش  هب  هلئسم  نیا  ّتنس  لها  بتک  رد 

هبتـشم نایوج  تقیقح  ناگدـنناوخ و  رب  يا  هتکن  چـیه  هک  هدـش  ّبترم  يا  هنوگ  هب  هلئـسم  نیا  تاـیاور  راـبخا و  اـیاضق ، راتـشون  نیا  رد 
! دنا هدرکن  هک  اه  هچ  نآ ، هب  طوبرم  ثداوح  ارجام و  نیا  لقن  رد  هک  دوش  هظحالم  هنارایشه  ات  دزیماین ; مه  هب  ثحب ، تاکن  ددرگن و 

نآ لـقن  زا  اـی  دـنا ، هدرکن  لـقن  هک  ار  هچ  نآ  و  دـنا ؟! هدربـن  راـک  هب  هک  اـه  هسیـسد  هچ  دـنا ، هدرک  لـقن  هک  مـه  يرادـقم  نـیمه  رد  و 
. تسا يرگید  ثحب  دوخ  دنا ; هدرک  كرت  ار  نآ  لقن  دمع ، يور  زا  ای  و  تسا ، هدش  يریگولج 

. مینک یم  نایب  ناونع  دنچ  تحت  دنا ; هدرک  لقن  دروم  نیا  رد  هک  ار  یبلاطم  کنیا 
ندنازوس هب  دیدهت  1 ـ 

. درک دیدهت  ندنازوس  هب  باّطخ  نب  رمع  دیوگ : یم  تایاور  رابخا و  زا  یضعب 
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خیاـشم دـیتاسا و  زا  یکی  هبیِـش ـ  یبا  نبا  هتـشون  فّنـصملا  باـتک  رد  هک  تسا  یبـلطم  نیا  تسا . دـیدهت » ، » ثحب ناوـنع  نیتـسخن  سپ 
. دوش یم  هدید  ق ـ ) لاس 235 ه ـ هتشذگرد   ) يراُخب

. دنک یم  تیاور  ملسَا ، شردپ  زا  مه  دیز  ملسَا و  نب  دیز  زا  دوخ  دنس  هب  ار  ارجام  وا 
: دیوگ یم  تسا ـ  هدوب  رمع  مالغ  هک  ملسَا ـ 

. مهرمأ یف  نوعجتریو  اهنورواشیف  هّللا ، لوسر  تنب  ۀمطاف  یلع  نالخدی  ریبزلاو  یلع  ناک  هّللا ، لوسر  دعب  رکب  یبأل  عیوب  نیح  »
دحأ نم  امو  کیبأ ، نم  انیلإ  ّبحأ  دحأ  ام  هّللاو ! هّللا ! لوسر  تنب  ای  لاقف : ۀمطاف  یلع  لخد  یّتح  جرخ  باّطخلا ، نب  رمع  کلذ  غلب  اّملف 

(1 «) تیبلا مهیلع  قّرحی  نأ  مهترمأ  نأ  كدنع  رفنلا  ءالؤه  عمتجا  ْنإ  یعنامب  كاذ  ام  هّللا  میأو  کنم ، کیبأ  دعب  انیلإ  ّبحأ 
هراـبرد وا  اـب  دـندش و  یم  ادـخ  لوسر  رتـخد  همطاـف ، هناـخ  دراو  ریبز  یلع و  دـش ; تعیب  رکبوبا  اـب  ادـخ ، لوـسر  زا  سپ  هک  یماـگنه  »

. دندرک یم  تروشم  ناشتّیعضو 
زا رت  بوبحم  یـصخش  دـنگوس ! ادـخ  هب  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : تفر و  همطاـف  دزن  وا  دیـسر ، باّـطخ  نب  رمع  هب  ربخ  نیا  نوچ  »

، دـنوش عمج  وت  دزن  دارفا  نیا  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تسین ; اـم  دزن  وت ، زا  رت  بوبحم  یـصخش  تردـپ ، زا  دـعب  تسین و  اـم  دزن  تردـپ ،
«. دننازوسب ناشیور  هب  ار  هناخ  ات  مهد  نامرف  هک  دوش  یمن  نم  عنام  يزیچ 

: تسا هدمآ  يرگید  دنس  اب  زین  يربط  خیرات  رد  بلطم  نیا 
. ۀعیبلا یلإ  ّنجرختل  وأ  مکیلع  ّنقرحُأل  هّللاو ! لاقف : نیرجاهملا  نم  لاجرو  ریبزلاو  ۀحلط  هیفو  یلع ، لزنم  باّطخلا  نب  رمع  یتأ  »

(2 «) هوذخأف هیلع  اوبثوف  هدی ، نم  فیسلا  طقسف  رثعف  هفیس ، ًاتلصم  ریبزلا  هیلع  جرخف 
ادـخ هب  تفگ : رمع  دـندوب ; هدـش  عـمج  یلع  هناـخ  رد  نیرجاـهم ، زا  یهورگ  و  ( 3) ریبز هحلط و  دـمآ ، یلع  هناـخ  هب  باّـطخ  نـب  رمع  »

. منازوس یم  امش  رب  ار  هناخ  ای  دیوش ، یم  جراخ  تعیب  يارب  ای  دنگوس !
«. دنتفرگ ار  وا  دندرک و  هلمح  شیوس  هب  داتفا . شتسد  زا  ریشمش  دروخ و  زیل  دمآ ، نوریب  هتخآ  ریشمش  اب  ریبز 

; دنا هدرکن  لقن  مه  دح  نیا  ات  ّتنـس ، لها  ثیدـح  ظاّفُح  ناگرزب و  زا  یخرب  اّما  مینک ; یم  افتکا  ذـخأم  ود  نیمه  هب  ثحبم ، نیا  رد  ام 
. دنا هدرک  مادقا  قیاقح  روسناس  فیرحت و  هب  رتشیب  هکلب 

وا ملسَا و  نب  دیز  زا  دوب ; هبیِـش  یبا  نبا  دزن  هک  يدنـس  نامه  هب  راّزب ، رکب  یبا  قیرط  زا  ار  ربخ  نیمه  باعیتسإلا  باتک  رد  ربلادبع » نبا  »
: دنک یم  تیاور  تروص  نیدب  ملسَا ، زا  مه 

. کنم هدعب  انیلإ  ّبحأ  دحأ  ام  اهل : لاق  رمع  ّنإ  »
(4 «) ّنلعفأل ّنلعفأل  ینغلبی  نألو  کیلع  نولخدی  رفنلا  ءالؤه  ّنإ  ینغلب  دقلو  لاق : ّمث 

. تسین ام  دزن  وت ، زا  رت  بوبحم  یسک  تردپ  زا  دعب  تفگ : همطاف  هب  رمع  »
«. منک یم  نانچ  نینچ و  دنیاین ، نوریب  رگا  دنیآ ; یم  وت  دزن  نانآ  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  دوزفا : سپس 

! فّرصت دح  نیا  ات  و  يوار ، نامه  دنس ، نامه  ربخ ، نامه 
!؟» دز شتآ  ار  هناخ  وا  : » هک دننک  لقن  ناتیارب  هک  دیراد  عّقوت  هنوگچ  دننک ; یم  فیرحت  ار  تایاور  دح ، نیا  ات  هک  یناسک 

هدز ینادان  هب  ار  دوخ  ای  تسا  نادان  ای  دشاب ، هتـشاد  یعّقوت  نینچ  یـسک  رگا  و  دشاب ؟ هتـشاد  نانیا  زا  یعّقوت  نینچ  دناوت  یم  لقاع  مادک 
. دراد یخوش  دصق  تسا و 

(5) هلیِتف هریگ و  شتآ  ندروآ  2 ـ 
رداصم زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدـید  دْروآ » هلیتف   » ای دْروآ » هریگ  شتآ   » ناونع دـنا ، هتخادرپ  ارجام  نیا  هب  هک  یتایاور  زا  رگید  یخرب  رد 

: مییامن یم  نایب  ار  نآ 
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: دنک یم  تیاور  هنوگ  نیا  دوخ ، دنس  هلسلس  اب  فارشألا  باسنأ  رد  ق ) لاس 224 ه ـ هتشذگرد   ) يرذالَب
. هلیتف هعمو  رمع  ءاجف  عیابی ، ملف  ۀعیبلا ، دیری  یلع  یلإ  لسرأ  رکب  ابأ  ّنإ  »

!؟ یباب ّیَلَع  ًاقّرحم  كارتأ  باّطخلا ! نبای  ۀمطاف : تلاقف  بابلا ، یلع  ۀمطاف  هتّقلتف 
(6 «) كوبأ هب  ءاج  امیف  يوقأ  کلذو  معن ، لاق :

. دمآ يا  هلیتف  اب  رمع  درکن ; تعیب  وا  دنک ، تعیب  هک  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  مایپ  یلع  يارب  رکبوبا  »
؟ ینزب شتآ  نم  رب  ار  ْرَد  یهاوخ  یم  باّطخ ! رسپ  يا  تفگ : داتسیا و  رد  تشپ  همطاف 

«. تسا رت  يوق  هدروآ ، تردپ  هچ  نآ  زا  نیا  و  يرآ ! تفگ : رمع 
: دسیون یم  دیرفلا  دقعلا  رد  ق ) لاس 328 ه ـ هتشذگرد   ) ّهبردبع نبا 

. مهلتاقف اوبأ  ْنإ  هل : لاقو  ۀمطاف  تیب  نم  اوجرخیل  رکبوبأ  مهیلإ  ثعب  یّتح  ۀمطاف  تیب  یف  اودعقف  ریبزلاو ، ساّبعلاو  یلع  اّمأو  »
؟ انراد قرحتل  تئجأ  باّطخلا ، نبای  تلاقف : ۀمطاف  هتیقلف  رادلا ، مهیلع  مرضی  ْنأ  یلع  ران  نم  سبقب  لبقأف 

(7 «) هّمُألا هیف  تلخد  ام  اولخدت  وأ  معن ، لاق :
هب دنوش و  جراخ  تعیب  يارب  ات  تساوخ  اه  نآ  زا  داتسرف و  ( 8) ار یصخش  رکبوبا  هک  نیا  ات  دنتسشن  همطاف  هناخ  رد  ریبز  ساّبع و  یلع ، »

. شکب ار  اه  نآ  دنتفریذپن ، رگا  تفگ : وا 
ار ام  هناخ  هک  يا  هدمآ  ایآ  باّطخ ! رـسپ  يا  تفگ : دید و  ار  وا  همطاف  دنز ; شتآ  اه  نآ  رب  ار  هناخ  ات  دـمآ  شتآ  زا  ییاه  هلعـش  اب  رمع 

؟ ینازوسب
«. دیریذپب مه  امش  دنا ، هتفریذپ  مدرم  هک  ار  هچ  نآ  رگم ، يرآ ! تفگ : رمع 

. دوش صّخشم  تافّرصت ، تافیرحت و  نازیم  اه و  نآ  ياه  توافت  ات  دینک  هلباقم  رگیدکی  اب  ار  هدش  لقن  تارابع 
تسا و هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  رـشبلا  رابخأ  یف  رـصتخملا  باتک  رد  زین  ق ) لاس 732 ه ـ هتشذگرد   ) ءادفلا وبا  ّتنـس ، لها  راگن  خیرات 

: دسیون یم  هنوگ  نیا  نآ  ياهتنا  رد 
(9 «) رادلا مرضی  نأ  یلع  ران  نم  ءیشب  رمع  لبقأف  لاق : ّمث  مهلتاقف ، اوبأ  ْنإو  »

«. دنازوسب ار  هناخ  ات  دمآ  شتآ  يرادقم  اب  رمع  سپ  شُکب ، ار  اه  نآ  دنتفریذپن ، رگا  » . . . 
هناخ ندنازوس  يارب  مزیه  ندرک  رضاح  3 ـ 

: دسیون یم  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم 
نآ ات  دوب  هدرک  عمج  مزیه  هتخاس و  روصحم  ْبعِـش  رد  ار  مشاه  ینب  هک  ریبز ـ » نب  هّللادبع   » شردارب لامعا  هیجوت  يارب  ریبز » نب  ةَوْرُع  »
رـس رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  یناسک  رب  ار  هناخ  ات  دوب  هدرک  هدامآ  مزیه  زین  رمع  دیوگ : یم  ; دننک ـ  تعیب  وا  اب  هک  نیا  رگم  دنازوسب ، ار  اه 

(. 10) دنازوسب دندوب ، هدز  زاب 
یم ایآ  دندروآ ; زین  شتآ  دوب ، هدامآ  مزیه  يرآ ، دروآ .» شتآ  يرادقم  : » دنیوگ یم  نارگید  درک ،» رـضاح  مزیه  : » دیوگ ریبز  نب  ةَوْرُع 

؟ دنداهن مزیه  رب  ار  شتآ  هک  دننک  حیرصت  دیهاوخ 
يربخ مینک ؟ یم  کیکشت ـ  ای  کش ـ  هناخ ،) رد  ندز  شتآ   ) ربخ نیا  رد  دننک ـ  یمن  حیرـصت  مه  زگره  هک  دننکن ـ  حیرـصت  رگا  ینعی 

!؟ دنراد رظن  قاّفتا  نآ  رب  هعیش ، هفئاط  املع و  دنناد و  یم  یعطق  ار  نآ  ام ، ِناماما  هک 
ندنازوس يارب  ندمآ  4 ـ 

«. دناشکب شتآ  هب  ار  نآ  ات  دمآ  یلع  هناخ  هب  رمع  : » تسا نیا  دوش ، یم  هدید  هک  يرگید  ترابع 
لاس هتشذگرد   ) هنحش نبا  هتـشون  ( 11) رخاوألاو لئاوألا  رابخأ  یف  رظانملا  ۀـضور  باـتک  هلمج  زا  اـه ، باـتک  زا  یخرب  رد  تراـبع  نیا 
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: دیوگ یم  وا  دراد ; دوجو  ( 882
« هّمُألا هیف  تلخد  امیف  اولخدُأ  لاقف : ۀمطاف  هتیقلف  هیف ، نم  یلع  هقّرحیل  یلع  تیب  یلإ  ءاج  رمع  ّنإ  »

هک ار  هچ  نآ  زین  امـش  تفگ : همطاف  هب  وا  دید ، ار  وا  همطاف  دـنازوسب ; دـندوب ، نآ  لخاد  هک  یناسک  رب  ار  نآ  ات  دـمآ  یلع  هناخ  هب  رمع  »
«. دیریذپب دنا ، هتفریذپ  تّما 

بیبح نب  دـمحا  زا  وا  و  یلجب ، ورمع  نب  دـمحا  زا  هفیقـس ، عیاـقو  هراـبرد  دوخ  باـتک  رد  یفقث ، دّـمحم  نب  میهاربا  تاراـغلا ، هدنـسیون 
: دومرف شترضح  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  وا  نیعأ و  نب  نارمح  زا  يرماع و 

« هتیب لخد  دق  ناخدلا  يأر  یّتح  ّیلع  عیاب  ام  هّللاو ، »
«. تسا هتفرگ  ارف  ار  شا  هناخ  دود  دید  هک  نیا  ات  درکن  تعیب  یلع  دنگوس ، ادخ  هب  »

رد هّرـس  سّدـق  یـضترم  ِفیرـش  ار  تارابع  نیا  تسا . هدیـسرن  ام  تسد  هب  هدوب ، تیاور  نیا  يواح  هک  گرزب  ثّدـحم  نیا  باـتک  هّتبلا 
. تسا هدومن  لقن  يو  زا  همامإلا  یف  یفاشلا  باتک 

هفیقسلا و ياه : مان  هب  رثا  ود  وا  تافیلأت  رد  مینک ، یم  هعجارم  ای 283 ) لاس 280  هتشذگرد   ) یفقث دّمحم  نب  میهاربا  لاح  حرش  هب  یتقو 
. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  باتک  ود  نیا  اّما  دوش ; یم  هدید  بلاثملا 

هتفگ هک  يزیچ  نیرت  مهم  دنا ; هدرکن  دراو  وا  رب  يداریا  حرج و  هنوگ  چیه  دنا و  هتشاگن  لاح  حرش  يو  يارب  زین  ّتنس  لها  ياملع  هّتبلا 
«. تسا یضفار  وا  : » هک تسا  نیا  دنا ،

هیلع قداـص  ماـما  زا  دنتـسم ، تروص  هب  ار  تسد  نیا  زا  یتیاور  هتـشاگن و  ار  بلاـثملا  هفیقـسلا و  ياـه  باـتک  تسا و  یـضفار  وا  يرآ ،
. تسا هدرک  لقن  مالسلا 

: دیوگ یم  وا  تسا ; ینالقسع  رَجَح  نبا  ظفاح ، نخس  یفقث ، تیاور  تّحص  لیالد  زا  یکی 
. هرهظی الو  هیفخی  نأ  ۀفوکلا  لهأ  هیلع  راشأ  بلاثملاو  بقانملا  باتک  فّنص  اّمل  »

؟ عّیشتلا نع  دعبأ  دالبلا  ّيأ  لاقف :
. ناهفصإ هل : اولاقف 

(12 «) اهیف هب  ثّدحو  ناهفصإ  یلإ  لّوحتف  هیف ، هجرخأ  ام  ۀّحصب  هنم  ًۀقث  ناهفصإ  یف  ّالإ  هب  ثّدحی  الو  هیفخی  ْنأ  فلحف 
. درک فیلأت  ار  بلاثملا  بقانملا و  باتک  یفقث  هک  ینامز  »

. دزاسن راکشآ  دنک و  یفخم  ار  اه  نآ  ات  دنتفگ  وا  هب  هفوک  لها 
؟ تسا رترود  عّیشت  ینابم  زا  رهش  مادک  تفگ : وا 

(. 13) ناهفصا دنتفگ :
زا دنک ، یم  تیاور  باتک  نیا  زا  هچ  نآ  مامت  ناهفـصا و  رد  رگم  دیوگن  ار  نآ  زا  یثیدح  دزاس و  یفخم  ار  باتک  هک  دروخ  دنگوس  وا 

. حیحص همه  شتایاور  دشاب و  ّقثوم  دارفا 
«. درک وگزاب  اج  نآ  رد  ار  شباتک  تایاور  تفر و  ناهفصا  هب  سپ 
. تسا هدروآ  ناهفصا  رابخأ  رد  زین  یناهفصا  میعن  وبا  ار  ارجام  نیا 

: دومرف شترضح  هک  تسا  دود »  » زا نخس  ریخا ، تیاور  رد 
« هتیب لخد  دق  ناخدلا  يأر  یّتح  یلع  عیاب  ام  هّللاو  »

«. تسا هتفرگ  ارف  ار  شا  هناخ  دود  دید  ات  درکن  تعیب  یلع  دنگوس ! ادخ  هب  »
«، شتآ «، » مزیه  » زا یلو  دـندوب ; هدرک  يراددوخ  دـننک ، حیرـصت  ارجاـم  هب  دـح  نیا  اـت  هک  نیا  زا  نیـشیپ  تاـیاور  رد  نـالقان ، دـنچ  ره 
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«. داهن مزیه  رب  شتآ  : » دندوب هتشونن  طقف  دندوب ; هتفگ  نخس  تحارص  هب  و  هلیتف » «، » هلعش »
؟ دننک حیرصت  مه  ار  نیا  دیهاوخ  یم  امش  ایآ 

؟ دنتسین لقاع  رابخا ، نیا  نایوار  ایآ 
؟ دننک یگدنز  دننامب و  هدنز  دنهاوخ  یمن  اه  نآ  ایآ 

. دننک حیرصت  نیا ، زا  شیب  هب  هک  داد  یمن  هزاجا  اه  نآ  هب  دوجوم ، طیارش  هک  میناد  یم  همه 
مهف دنتسه و  لقاع  دسر ، یم  اه  نآ  تسد  هب  تایاور  نیا  هک  یناسک  ناشیاه و  باتک  ناگدنناوخ  هک  دنتسناد  یم  نانآ  رگید ، فرط  زا 

. دیمهف دنهاوخ  هدز و  سدح  تسا ، هدماین  نایم  هب  هک  ار  يرگید  بلاطم  تسا ، هدش  هتفگ  هچ  نآ  زا  دنراد و 
؟ دننک حیرصت  نآ  تاّیئزج  دراوم و  مامت  هب  تحارص  هب  تسا و  هداد  خر  یقاّفتا  نینچ  دنیوگب : دیهاوخ  یم  ایآ 

زیگنا تفگـش  هّیور ، نیا  ادخ  هب  دیراد ؟ یماو  دیدرت  هب  ار  نارگید  دـینک و  یم  دـیدرت  دـیتفاین ، لماک  ّصن  راکـشآ و  حیرـصت  رگا  ینعی 
.432  / 7 فَّنصملا : ( 1 . ) تسا

.202  / 3 يربط : خیرات  ( 2)
تیب لـها  ناـکیدزن  زا  ناـمز [ نآ  رد   [ ریبز تسا ; هتـشاد  روضح  عـمج  نیا  رد  زین  هحلط  هک  دوـش  ّتقد  ساّـسح  ّمهم و  هتکن  نیا  هب  ( 3)

. تسا رکبوبا  هلیبق  میت ،»  » هریت زا  هحلط ، یلو  تسا ; مالسلا  مهیلع 
.975  / 3 باحصألا : ۀفرعم  یف  باعیتسإلا  ( 4)

( 5)
 . 586  / 1 فارشألا : باسنأ  ( 6)

.13  / 5 دیرفلا : دقعلا  ( 7)
. تسا هداتسرف  ار  رمع  وا ، زا  دعب  رکبوبا  تسا و  هدوب  رمع  زا  ریغ  یصخش  تسا ، هتفر  ادتبا  هک  يدرف  ( 8)

.156  / 1 رشبلا : رابخأ  یف  رصتخملا  ( 9)
. تسا هدروآ  ( 147  / 2  ) هغالبلا جهن  حرش  رد  يدوعسم  لوق  زا  زین  دیدحلا  یبا  نبا  ار  نخس  نیا   ، 86  / 3 بهذلا : جورم  ( 10)

. تسا هدش  پاچ  تسا ـ  يربتعم  خیرات  هک  ریثا ـ  نبا  لماکلا  ياه  پاچ  زا  یخرب  هیشاح  رد  باتک ، نیا  ( 11)
.102  / 1 نازیملا : ناسل  ( 12)

. نامز نآ  رد  ناهفصا  هّتبلا  ( 13)

مالسلا هیلع  نسحم  ترضح  طقس  متفه : شخب 

مالسلا مهیلع  یلع  نارسپ 

متفه شخب 
رایسب مالسلا  اهیلع  همطاف  نینج  طقس  دروم  رد  ّتنس  لها  ياملع  تایاور  مالسلا  مهیلع  یلع  نارـسپ  مالـسلا  هیلع  نسحم  ترـضح  طقس 

. درب دهاوخ  یپ  هتکن  نیا  هب  دنک ، هعجارم  هنیمز  نیا  رد  نانآ  نانخس  لاوقا و  تایاور ، هب  سک  ره  تسا و  شّوشم  هتفشآ و 
یّلص ادخ  لوسر  هک  نَّسحم ـ  ای  نِّسحم ، ای  نسحم ـ  نیسح و  نسح ، تشاد : رـسپ  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنراد  حیرـصت  تایاور ، نیا 

. دوب هداهن  اه  نآ  رب  رشبم ،) ریبش ، ربش ، : ) نوراه نادنزرف  ياه  مان  هب  هیبشت  اب  ار  اه  مان  نیا  هلآو  هیلع  هّللا 
، يروباشین مکاـح  تسا ; دوجوم  هّماـع  رداـصم  رگید  و  ( 2) يروباشین مکاح  كردتـسملا  و  ( 1) لبنح نب  دـمحا  دنـسملا  رد  بلاطم  نیا 
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. تسا هدرک  دییأت  ار  نآ  تّحص  زین  ( 3) یبهذ هتسناد و  حیحص  ار  تیاور 
؟ تسا هتشاد  مان  نیا  هب  يرسپ  مالسلا  هیلع  یلع  ایآ  هک  تسا  حرطم  شسرپ  نیا  نونکا 

. تشاد نسحم  مان  هب  يدنزرف  وا  يرآ ، دنیوگ : یم 
؟ دش هچ  شماجنارس  و  تسیز ؟ هنوگچ  میسرپ : یم 

هدرپ هنوگ  چیه  نودب  اراکشآ و  هک  دیراد  راظتنا  امـش  ایآ  دنوش . یم  فالتخا  راچد  بلطم ، همادا  رد  اّما  دنریذپ ، یم  ار  وا  دوجو  اه  نآ 
!؟ دنیوگب نخس  لماک  ّتیفاّفش  تحارص و  اب  یشوپ و 

دوخ هچیزاب  ار  ثیداحا  رابخا و  اذل ، دـنیوگب ; ار  قیاقح  همه  دنتـسناوت  یمن  اه  نیا  هک  دـید  میهاوخ  زین  هدـنیآ  ياه  ثحب  رد  میدـید و 
!؟ دنیوگب نخس  تحارص  هب  صوصخ ، نیا  رد  هک  دیراد  عّقوت  ایآ  ضرف ، نیا  اب  دنتخاس ;

ناواـت دـندش و  یم  ور  هب  ور  زین  یتالکـشم  اـب  هّتبلا  دـنا و  هدرک  وگزاـب  ار  تقیقح  هک  دـنا  هدـش  ادـیپ  يدارفا  ناـیم  نیا  رد  یهاـگ  هّتبلا 
. تسا ق ) لاس 352 ه ـ هتشذگرد   ) مراد یبا  نبا  اه  نآ  زا  یکی  دنداد . تقیقح  ییوگزاب  يارب  ینیگنس 

: دیوگ یم  وا  لاح  حرش  رد  یبهذ 
!!] ًایعیـش حبـصأ   [ یعیـشلا یفوکلا  یمیمتلا  مراد  یبأ  نب  يرـسلا  نب  ییحی  نب  يرـسلا  دّـمحم  نب  دـمحأ  رکبوبأ  لضافلا  ظـفاحلا  ماـمإلا  »

رکبوبأ یـضاقلاو  یماّـمحلا ، نب  نسحلا  وبأو  یِّکزملا ، میهاربإ  نب  ییحی  و  هیودرم ، نب  رکبوـبأ  و  مکاـحلا ، هنع  ثّدـح  هفوـکلا ، ثِّدـحم 
(4 «) ۀباحصلا ضعب  یلع  ّطحلا  یف  ّـف  لأ دق  ضفرتی ،[!؟ اذامل   [ ضّفرتی ّـه  نأ ّالإ  ۀفرعملاو ، ظفحلاب  ًافوصوم  ناک  نورخآو . یلیجلا ،

نب رکبوبا  مکاح ، هفوک . ناثّدـحم  زا  هدـش ;[ یعیـش   [ یعیـشلا یفوکلا ، یمیمتلا  يرـسلا  دّـمحم  نب  دـمحا  رکبوبا  لضاف ، ظـفاح ، ماـما ، »
هب فصّتم  وا  دـنا . هدرک  لـقن  ثیدـح  وا  زا  نارگید ، یلیج و  رکبوبا  یـضاق  یماّـمحلا ، نب  نسحلاوـبا  یِّکزم ، میهاربا  نب  ییحی  هیودرم ،

یباـتک هباحـص ، زا  یخرب  بیاـعم  هراـبرد  و  دـنک ، یم  يرگ  یـضفار  هک  نیا  زج  تسین [ یلکـشم  وا  تقاـثو  رد   [ تسا تـفرعم  ظـفح و 
«. تسا هتشاگن 

اّما دنک ; یم  افتکا  هباحـص  بیاعم  رد  باتک  نتـشاگن  هب  هراشا  يرگ و  یـضفار  ماّهتا  هب  دـیوگ و  یمن  نیا  زا  شیب  باتک ، نیا  رد  یبهذ 
ظفاح زا  تسا و  هدرک  دای  صخش  نیا  زا  زین  اج  نآ  رد  هک  مینیب  یم  مینک ، یم  هعجارم  لادتعإلا  نازیم  مان  هب  یبهذ  رگید  باتک  هب  یتقو 

: دیوگ یم  دنک و  یم  لقن  ( 5) یبالود رشب  یبا  یفوک ، دمحا  نب  دّمحم 
ۀمطاف سفر  رمع  ّنإ  هیلع : أرقی  لجرو  ُهترـضح  بلاثملا ، هیلع  أرقی  ام  رثکأ  ناک  هماّیأ  رخآ  یف  ّمث  هرهد ، ۀـّماع  رمألا  میقتـسم  ناک  ». . . . 

(6 «) نسحمب تطقسأ  یّتح 
هرابرد دـش  یم  هدـناوخ  وا  رب  هک  یتایاور  نیرتشیب  رمع ، ینایاپ  ياهزور  رد  اّما  دوب ; میقتـسم  هدـیقع  ياراد  دوخ  یناگدـنز  لوط  رد  وا  »

ار نسحم  وا  دز و  همطاف  هب  دگل  اب  رمع  دناوخ : یم  نینچ  وا  دزن  یـصخش  مدید  مدش ، دراو  وا  رب  يزور  دوب . هباحـص  روآ  گنن  ياهراک 
«. درک طقس 

ياهراک هب  طوبرم  تایاور  یناگدـنز ، نایاپ  رد  نوچ  اّما  دوب ; میقتـسم  هدـیقع  ياراد  یناگدـنز  لوط  رد  يوار  نیا  دـینک ! یم  هظحـالم 
!! دوش یم  جراخ  میقتسم  هدیقع  زا  دنک ، یم  لقن  ار  هباحص  روآ  گنن 

یمن ام  تسد  هب  هاگ  چـیه  روکذـم ، تیاور  دـیاش  دـْناوخ ، یمن  وا  يارب  ار  تیاور  نآ  دـمآ و  یمن  يوار  نیا  ماـگنه ، نآ  رد  رگا  يرآ !
. دیسر

تلالج يردقنارگ و  رطاخ  هب  دنا : هدروآ  شلاح  حرش  رد  دنا و  هدرک  دیجمت  رایسب  وا  زا  تسا . هباحص  ناگرزب  زا  زین  نیصح  نب  نارمع 
(. 7) دنا هتفگ  یم  نخس  وا  اب  ناگتشرف  نأش ،

ار نآ  باّطخ  نب  رمع  هک  جـح ـ  هعتم  هرابرد  وا  يارب  درک و  ربخ  ار  شناراـی  زا  یکی  درک ، ساـسحا  ار  گرم  صخـش  نیا  هک  یماـگنه 
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زا ار  ثیدح  نیا  تسا ، هدـنز  ات  هک  درک  طرـش  وا  اب  یلو  درک ; لقن  ثیدـح  درمـش ـ  یم  تشز  ار  رمع  میرحت  نیا  وا  دوب و  هدرک  مارح 
.118  / 1 دمحا : دنسم  ( 1 (. ) 8) دوش وگزاب  ثیدح  نیا  شگرم ، زا  سپ  طقف  دنکن و  لقن  وا  لوق 

.165  / 3 كردتسملا : ( 2)
.165  / 3 كردتسملا : صیخلت  ( 3)

.576  / 15 ءالبنلا : مالعأ  ریس  ( 4)

.309  / 14 ءالبنلا : مالعأ  ریس  ( 5)
.139  / 1 لادتعإلا : نازیم  ( 6)

.26  / 3 هباحصلا : زییمت  یف  هباصإلا  دیرگنب : ( 7)
نم هب  تفر ; ـ  اـیند  زا  نآ  رثا  رد  هک  يراـمیب  ناـمه  دوب ـ  يراـمیب  رتـسب  رد  نارمع  دـیوگ : فرطم  هک  تسا  هنوـگ  نیا  تیاور  نتم  ( 8)

. دزاس دنم  هرهب  ار  وت  اه  نآ  هلیسو  هب  دنوادخ  نم ، زا  سپ  دیاش  هک  منک  یم  لقن  وت  يارب  ار  یثیداحا  نم  تفگ : داتسرف و  ماغیپ 
نادب تسا ; هدیسر  نم  تسد  هب  اه  نآ  ینک . وگزاب  یناوت  یم  متفر ، ایند  زا  رگا  راد و  ناهنپ  ار  اه  نآ  متفای ، يدوبهب  يرامیب  نیا  زا  رگا 

نآ يدرم  هکلب  درکن ، یهن  زین  ربمایپ  درواین و  يا  هیآ  دروم  نیا  رد  درک و  جـح  ار  هرمع  جـح و  نیب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  هک 
.434  / 4 دنسملا : درک . نایب  دوخ  رظن  يأر و  اب  نآ  دروم  رد  تساوخ  یم  هچ 

مالسلا هیلع  نسحم  ترضح  طقس 

، دراد حیرصت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  یتیانج  نینچ  عوقو  رب  هک  يدارفا  زا  رگید  یکی  مالـسلا  هیلع  نسحم  ترـضح  طقس 
هب املع  ِناگرزب  زا  يو  تسا . هدوب  سرتن  كاـب و  یب  دارفا  زا  هلزتعم و  ناـگرزب  زا  یکی  ماّـظَن  تسا . لاس 231 ) هتشذگرد   ) یلزتعم ماّظَن 

هدش حرطم  اه  باتک  يال  هبال  رد  وا  تایرظن  تسا . روهـشم  فالخ  هاگ ، هک  دراد  یّـصاخ  تارظن  یمالک ، لئاسم  رد  و  دـیآ . یم  رامش 
: دیوگ یم  وا  تسا .

!! اهیف نمب  اهراد  اوقرحأ  رمع : حیصی  ناکو  اهنطب ، نم  نینجلا  تقلأ  یّتح  ۀعیبلا  موی  ۀمطاف  نطب  برض  رمع  ّنإ  »
« نیسحلاو نسحلاو  ۀمطافو  یلع  ریغ  رادلاب  ناک  امو 

نآ رد  هک  ره  رب  ار  هناخ  دز : یم  دایرف  رمع  داـتفا و  همطاـف  مکـش  زا  نینج  هبرـض ، نیا  رثا  رد  دز و  همطاـف  مکـش  هب  رمع  تعیب ، زور  رد  »
!! دینازوسب تسا ،

«. دوبن نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، زج  یسک  هناخ ، رد  و 
یم هدید  زین  رگید  ياه  باتک  رد  دـنا و  هدرک  لقن  ( 2) تایفولاب یفاولا  رد  يدَفَص  و  ( 1) لحنلاو للملا  رد  یناتسرهش  ار  ماّظَن  نخـس  نیا 

. دوش
یم هعجارم  فراـعملا  باـتک  زا  دوجوم  دـیدج و  پاـچ  هب  هک  نونکا  اـّما  دوب ، هدروآ  ار  عوضوم  نیا  فراـعملا  باـتک  رد  زین  هَْبیَتـُق  نبا 

! تسا هدش  فیرحت  باتک  هک  ارچ  میبای ; یمن  ار  رظن  دروم  ترابع  مینک ،
(. 3 «) دش طقس  يددع  ذفنق  هبرض  اب  نسحم  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  فراعملا  باتک  زا  لاس 585 ) هتشذگرد   ) بوشآرهش نبا 

«. تفر ایند  زا  یکدوک  رد  یلع  نب  نسحم  : » تسا هدمآ  هنوگ  نیا  هدش )!!( قیقحت  پاچ و  ًاریخا  هک  ینتم  رد  یلو 
(. 4 «) دُرم یکدوک  نارود  رد  وا  : » دیوگ یم  صاوخلا  ةرکذت  رد  يزوَج  نب  طبس 

: دیوگ یم  راهطألا  تیب  لهأ  بقانم  نم  ّحص  امیف  راربألا  لزن  باتک  رد  یناشْخََدب  ناخدمتعم  نب  دّـمحم  ظفاح ، رّخأتم ، ناثّدـحم  نایم  زا 
(. 5 «) دُرم یکچوک  رد  وا  »
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ياهارجام یتقو  هک  دـنک  یم  لقن  دوخ  داتـسا  خیـش و  زا  وا  هک  مینیب  یم  مینک ، یم  هعجارم  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  هب  یتقو 
هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  درک و  نینج  طقـس  وا  دـناسرت و  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  بنیز ، هک  دوسألا ـ  نب  راّبَه 

دندناسرت ار  وا  دندروآ و  موجه  همطاف  هناخ  هب  مدرم  نیا  هک  یماگنه  رگا  تفگ : خیـش  دش ; لقن  وا  دزن  رد  دناوخ ـ  مّدلا  رودهم  ار  راّبَه 
ار همطاف  هک  یـسک  ندوب  مّدلا  رودهم  هب  ًامتح ، دوب ; هدـنز  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـش ، ـ  طقـس  تشاد  مکـش  رد  هچ  نآ  ات   ـ

. دومرف یم  مکح  دوب ، هدناسرت 
امـش لوق  زا  ار  دش » طقـس  نسحم  دیـسرت و  همطاف  : » هک دنا  هدرک  تیاور  ناثّدحم  زا  یخرب  هچ  نآ  ایآ  دیوگ : یم  وا  هب  دیدحلا  یبا  نبا 

(6 !) دینکن لقن  ار  نآ  نالطب  هن  تیاور و  نیا  هن  نم ، زا  هن ! تفگ : وا  هب  خیش  مینک ؟ تیاور 
رب ار  اه  تمهت  عاونا  دنک ، رکذ  ار  یتایاور  نینچ  یـسک  رگا  دنیامن و  یم  فیرحت  دـننک ، تیاور  هک  هاگ  ره  دـننک و  یمن  تیاور  يرآ ،

.59  / 1 لحنلاو : للملا  ( 1 . ) دندنب یم  وا 
.17  / 6 تایفولاب : یفاولا  ( 2)

.358  / 3 بلاط : یبأ  لآ  بقانم  ( 3)
.54 ّصاوخلا : ةرکذت  ( 4)

.74 راربألا : لزن  ( 5)
.192  / 14 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 6)

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هناخ  تمرح  کته  متشه : شخب 

متشه شخب 
تمرح کته 

موجه مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هناـخ  هب  هفیلخ ، ناراداوه  هک  تسین  یّکـش  یحو  هناـخ  هب  موجه  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هناـخ 
لثم یـصخش  یّتح  درادن و  هار  نآ  رد  يا  ههبـش  کش و  چیه  هک  تسا  یمّلـسم  روما  زا  عوضوم  نیا  دنتـسکش . ار  نآ  تمرح  دندروآ و 

. دنک یمن  دیدرت  نآ  رد  زین  هّیمیت  نبا 
لاوما زا  اـیآ  دـنیبب  اـت  درک  هلمح  هناـخ  هب  وا  : » دـیوگ یم  دـنز و  یم  هیجوـت  هب  تسد  اـّما  دوـش ، یمن  رکنم  ار  هّیـضق  لـصا  زین  هّیمیت  نبا 

(. 1 )!!(«) دناسرب ناناملسم  هب  ار  نآ  هک  دوش  یم  تفای  اج  نآ  رد  يزیچ  دوش ، میسقت  دیاب  هک  دنوادخ 
ای تسا  هعیـش  هک  دنک  اعّدا  دناوت  یم  هنوگچ  يدرف  نینچ  دوب ؟ دهاوخن  هّیمیت  نبا  زا  رتدب  دنک ، دـیدرت  رما  نیا  رد  یـسک  رگا  یتسار ، هب 

؟ تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  نادنزرف  زا 
: تسا هتفگ  دوخ  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  گرم و  زا  شیپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  رکبوبا  زا 

يا ما و  هدرک  كرت  هک  يراک  هس  و  مدرک ، یمن  شاـک  يا  ما و  هدرک  هک  يراـک  هس  رگم  مروخ  یمن  فّسأـت  اـیند  روما  زا  يزیچ  رب  نم 
 . . .. مدوب هدیسرپ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  لاؤس  هس  شاک  يا  مدرک ;و  یمن  كرت  شاک 

: مینک یم  هراشا  میراد ، ـ  زاین  اه  نآ  هب  هک  نآ ـ  زا  یتاکن  هب  اهنت  ام  تسا و  یّمهم  رایسب  تیاور  نیا 
. برحلا یلع  هوقلغ  دق  اوناک  نإو  ءیش  نع  ۀمطاف  تیب  فشکأ  مل  ّینأ  تددو  «1 ـ 

« دحأ هعزانی  الف  رمألا  اذه  نمل  هّللا  لوسر  تلأس  تنک  ّینأ  تددو  2 ـ 
. دندوب هتسب  ار  نآ  گنج ، يارب  هچ  رگا  مدوشگ ، یمن  ار  همطاف  هناخ  شاک  يا  «1 ـ 

«. دنکن عازن  نآ  رد  یسک  ات  تسیک ; ِنآ  زا  تفالخ  امش ، زا  دعب  هک  مدیسرپ  یم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  شاک  يا  2 ـ 
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تعیب نیتسخن  هرمز  زا  رگید  ياه  هاگیاج  رگید و  عیاقو  ریدغ ، زور  رد  وا  رگم  دوب ؟ قداص  شیوزرآ  نیا  رد  وا  هک  دـیرب  یم  نامگ  ایآ 
!؟ دوبن ناگدننک 

مـساق دیبع  یبا  ماما  ظفاح  گرزب  ثّدحم  دیرفلا ، دقعلا  رد  ّهبردبع  نبا  هّتبلا  دوش ; یم  هدـید  زین  يربط  خـیرات  رد  رکبوبا  ياهوزرآ  نیا 
(. 2) دنا هدرک  لقن  ار  اه  نآ  زین  هسایسلاو  ۀمامإلا  رد  هَْبیَُتق  نبا  و  بهذلا ، جورم  رد  یبهذ  لاومألا ، باتک  رد  مّالس  نب 

! شاک يا  : » تسا هدمآ  شاک »! يا   » ياج هب  نآ ، رد  دینک ، هعجارم  لاومألا  باتک  هب  تسا ; هدوب  لاّعف  فیرحت  ملق  زین  دروم  نیا  رد  هّتبلا 
«! مدرک یمن  نانچ  نینچ و 

! دنراذگ یم  نانچ » نینچ و   » نآ ياج  هب  دننک و  یم  فذح  ار  یعقاو  هلمج  روطچ  دینیبب 
؟ دیراد ار  يراظتنا  عّقوت و  نینچ  یسک  هچ  زا  دننک ؟ لقن  تسا ، هدوب  هک  هنوگ  نامه  ار  قیاقح  دیراد  راظتنا  عضو  نیا  اب  ایآ 

( 1 . ) دننار یم  نخس  هنوگ  نیا  دننز و  یم  فیرحت  هب  تسد  هناراکبیرف ، نینچ  نیا  يرآ ،
.254  / 2 دیرفلا : دقعلا  بهذلا : جورم  ، 430  / 3 يربط : خیرات  ، 18  / 1 هسایسلاو : همامإلا  ، 131 لاومألا : باتک  ( 2)

رگید هیضق  دنچ  هب  یهاگن  مهُن : شخب 

لوا هتکن 

مهن شخب 
. دسر یم  رظن  هب  يرورض  راصتخا ـ  روط  هب  هتکن ـ  دنچ  يروآدای  هعومجم ، نیا  نایاپ  رد  يرورض  هتکن  دنچ  رگید  هیضق  دنچ  هب  یهاگن 

. تفر ایند  زا  دوب ، نیگمشخ  رکبوبا  زا  هک  یلاح  رد  درکن و  تعیب  رکبوبا  اب  زگره  مالسلا  اهیلع  همطاف  لوا : هتکن 
. میدرک لقن  هشیاع  زا  ار  نآ  ام  تسا و  دوجوم  هّماع ، ياه  باتک  رگید  حاحص و  ياه  باتک  رد  هتکن  نیا 

: تسا حرطم  شسرپ  دنچ  اج  نیا  رد 
؟ تفر ایند  زا  شنامز  ماما  اب  تعیب  تخانش و  نودب  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ایآ  امش ، رظن  هب   ـ

هتفر ایند  زا  ّتیلهاج  گرم  هب  دـنناد ـ  یم  رمع  رکبوبا و  زا  رترب  ار  يو  ّتنـس  لها  ياملع  هک  ییوا  همطاـف ـ  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  اـیآ   ـ
؟ دشاب

؟ تسا هتفر  ایند  زا  شنامز  ماما  اب  تعیب  نودب  تسا ، رفک  بجوم  مارح و  شندرک  ّتیذا  هک  وا  ایآ   ـ
؟ دیوگب ار  ینخس  نینچ  دناوت  یم  یسک  هچ 

؟ تسیک وا  نامز  ماما  تسین ، نینچ  رگا  سپ ،

مود هتکن 

زا رگید  سک  چیه  هن  رکبوبا و  هن  اذل ، تخاسن ; هاگآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تشذـگرد  زا  ار  رکبوبا  مالـسلا  هیلع  یلع  مود : هتکن 
. دندشن رضاح  مالسلا  اهیلع  همطاف  هزانج  رب  زامن  رد  موق ، نآ 

هتـشادن قح  یـسک  چیه  هنیدم ، مکاح  ای  وا  دوجو  اب  هدوب و  هفیلخ  ياهراک  زا  یکی  ّتیم ، رب  زامن  ندناوخ  راگزور  نآ  رد  هک  دـیناد  یم 
. دناوخب زامن  ّتیم  رب  اه ، نآ  هزاجا  نودب  تسا 

دزن ار  يرومأم  نامثع  تهج ، نیدب  دندرپس ; كاخ  هب  ار  وا  نامثع ، هزاجا  عالّطا و  نودـب  تفر ، ایند  زا  دوعـسم  نب  هّللادـبع  هک  یماگنه 
. تسا هداتفا  قاّفتا  رایسب  خیرات  رد  رما  نیا  ریظن  داد ; رارق  متش  برض و  دروم  ار  وا  داتسرف و  راّمع 
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تفالخ تماما و  نتفریذپن  زا  یکاح  يزمر  هناشن و  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  زامن  رد  روضح  يارب  رکبوبا  زا  توعد  مدع  نیا ، رب  انب 
. تسوا

، تسوا تفالخ  مدع  رب  لیلد  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  فیرـش  هزانج  رب  رکبوبا  ندـناوخن  زامن  هک  دـنناد  یم  ّتنـس  لها  ور ، نیا  زا 
رب دندمآ و  باحـصا  زا  يا  هّدع  رمع و  اب  رکبوبا  داتـسرف و  رکبوبا  دزن  ار  يدرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  رب  ینبم  دـندرک  لعج  یثیدـح 

ریبکت راهچ  زاـمن  رد  رکبوبا  و  درک )!!( ادـتقا  رکبوبا  هب  زاـمن  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندناوخ ; زاـمن  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
)!!( تفگ

: دینک هظحالم  زین  ار  نتم  نیا  اه ، غورد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  نونکا 
نب کلام  قیرط  زا  هک  تسا  ءافعـض  زا  یکی  وا  دسیون : یم  یـصیصم  همادق  دّمحم  نب  هّللادبع  لاح  حرـش  رد  ینالقـسع  رَجَح  نبا  ظفاح 

. تسا هدرک  لقن  دّمحم  نب  رفعج  زا  ار  بئاصم  سنا ،
نانآ هیلع  مهیلع  هّللا  مالـس  تیب  لها  نابز  زا  ار  يرایـسب  تایاور  دـنیوگ و  یم  ییاوران  نانخـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دروم  رد  ناـنآ 

دّمحم شدـنزرف  نابز  زا  ای  ناشیا و  نادـنزرف  نانمؤم و  ریما  نابز  زا  ار  یتایاور  تاـقوا  رتشیب  اـه  نآ  هک  نیا  هلمج  زا  دـنیامن ، یم  لـعج 
: تسا تیاور  نیا  اه ، نآ  زا  يا  هنومن  هک  دنا  هدرک  لقن  هّیفنح 

: هک دنک  یم  لقن  شّدج  زا  رقاب  دّمحم  شردپ  زا  دّمحم  نب  رفعج 
! رازگب زامن  ورب و  ولج  تفگ : یلع  هب  رکبوبا  دندمآ ; يدایز  هورگ  اب  رمع  رکبوبا و  تفر . ایند  زا  ماگنه  بش  همطاف 

! یتسه ادخ  ربمایپ  هفیلخ  وت  مور ; یمن  ولج  نم  دنگوس ! ادخ  هب  هن  تفگ : یلع 
(. 1) تفگ ریبکت  راهچ  دناوخ و  زامن  داتسیا و  ولج  رکبوبا  سپ 

. دنا هدرک  لعج  ار  یتایاور  نآ ، ربارب  رد  هکلب  دـنا ; هدرکن  لقن  یعقاو  روط  هب  ار  ایاضق  اهنت  هن  هک  تسا ، ام  تّما  ياه  تبیـصم  زا  اه  نیا 
.334  / 3 نازیملا : ناسل  ( 1)

موس هتکن 

هیلع نانمؤم  ریما  نانخس  دنامب . نادواج  خیرات  لوط  رد  وا  ّتیمولظم  ات  دوش  نفد  هنابـش  هک  درک  تیـصو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  موس : هتکن 
نیا تسا . يدایز  قیاقح  هدـنرادرب  رد  دـیامن و  یم  زاـب  ار  هلئـسم  نیا  یخیراـت  بناوج  زا  يرایـسب  ترـضح ، نآ  نفد  ماـگنه  هب  مالـسلا 

(. 1) دنک لّمأت  ّتقد و  هبطخ  نیا  رد  ینمؤم  ره  هک  تسا  هدنبیز  هک  ناس  نآ  دنک ; یم  وگزاب  ار  بئاصم  زا  يرایسب  نانخس ،
(. 2) دندش نفد  هنابش  يرایسب  دارفا  دیوگ : هنابش ، نفد  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ّتیصو  هیجوت  رد  هّیمیت  نبا 

رازآ دروم  ار  ناشیا  هک  يدارفا  دوش و  نفد  هنابـش  دوش و  هداد  لسغ  هنابـش  هک  درک  ّتیـصو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  حضاورپ  یلو 
. دنوشن ربخاب  دنداد ، رارق 

ار مالـسلا  اهیلع  ترـضح  نآ  هزانج  رب  رکبوبا  ندرازگزامن  نومـضم  اب  يربخ  رکبوبا ، نارادـفرط  زا  یخرب  میتفگ ، هک  روط  نامه  يرآ ،
( 1 (. ) 3) تسا هدومن  حیرصت  ربخ ، نآ  ندوب  غورد  هب  ینالقسع ، رَجَح  نبا  نوچ  یتّیصخش  هناتخبشوخ  یلو  دنا ; هدرک  لعج 

( 2)
.334  / 3 نازیملا : ناسل  ( 3)

ینایاپ نخس 

نـشور هداد . خر  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  سپ  هک  دوب  ییایاضق  هب  ارذـگ  یهاگن  دـمآ ، راتـشون  نیا  رد  هچ  نآ  یناـیاپ  نخس 
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. تسا هدشن  نایب  ایاضق ، نیا  رد  تایاور  لاوقا و  لیصافت  دشن و  هتخادرپ  بلاطم  تاّیئزج  هب  هک  تسا 
. تسا هدش  لقن  یسررب و  لّصفم  روط  هب  ایاضق  نیا  اه ، نآ  نایعیش  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  قیرط  زا  یعیش  عبانم  رد  هّتبلا 

ایاضق نیا  هرابرد  شهوژپ  قیقحت و  یپ  رد  فاصنا  هدید  اب  هک  ینارگـشواک  نادنمدرخ و  یبای  هار  يارب  دش ، نایب  هک  هچ  نآ  تسا  دـیما 
. دشاب یفاک  دنتسه ،

. داب وا  موصعم  نادناخ  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  تمحر ، ربمایپ  رب  دنوادخ  دورد 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
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ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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