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بیک قرشتسم   - 4189
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ابس نب  191هَّللادبع 

ابس نب  191هَّللادبع 
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ابس نب  هَّللادبع  هب  عیشت  باستنا  193تمهت 

ابس نب  هَّللادبع  هب  عیشت  باستنا  193تمهت 

ابس نبا  تیصخش  رد  193فالتخا 

ابس نب  هَّللادبع  دروم  رد  ناخروم  194لاوقا 

ابس نب  هَّللادبع  دروم  رد  ناخروم  194لاوقا 

نیدیؤم 194فلا )

ناگدننک کیکشت  196ب )

نیرکنم 207ج )

ابس نب  هَّللادبع  هرابرد  211فاصنا 

نیدیؤم هیرظن  212دقن 

دنس فعض   - 1212

فیس تیاور  212عبانم 

212هراشا
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يربط قیرط   – 1212

رکاسع نبا  قیرط   - 2212

یبهذ قیرط   - 3213

رکب یبا  نبا  قیرط   - 4213

دنس 213لیلحت 

فیس 217تافیلات 

رمع نب  فیس  باتک  ود  217یسررب 

رمع نب  فیس  تایاور  یّلک  217دقن 

نیقرشتسم بتک  رد  فیس  ثیداحا  راشتنا  228ببس 

فیس تیاور  عبانم  229همادا 

هیطع  - 5229

یسعقف دیزی   - 6229

رمع نب  فیس  229تیاور 

فیس رب  نیمدقتم  نیرصاعم و  لقن  230مدع 

هللا همحر  ینیما  همالع  زا  231یمالک 

رمع نب  فیس  ریغ  زا  231تایاور 

رمع نب  فیس  ریغ  زا  231تایاور 

لوا 231تیاور 

مود 232تیاور 

موس 233تیاور 

مراهچ 233تیاور 

مجنپ 234تیاور 

!! هباحص قح  رد  235تناها 

ءارا نیب  235ضقانت 

نامثع یسایس  236شور 

ینیما همالع  زا  243ینخس 
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لیصا مالسا  حور  245عیشت ،

لیصا مالسا  حور  245عیشت ،

يرعشا هَّللادبع  نبدعس  زا  یمالک  248دقن 

249خساپ

ابس نبا  هب  ثداوح  تبسن  رد  اه  252هزیگنا 

؟ تسا رامع  نامه  ابس  نب  هَّللادبع  253ایا 

؟ تسا رامع  نامه  ابس  نب  هَّللادبع  253ایا 

254خساپ

؟ تسا بهو  نب  هَّللادبع  نامه  ابس  نبا  255ایا 

ابس نب  هَّللادبع  257بسن 

؟ تسیک ءادوس  258نبا 

؟ دنتسه یهورگ  هچ  260هیابس 

یعیش رداصم  رد  ابس  نب  260هَّللادبع 

رجح نبا  زا  265یمالک 

ابس نبا  ندنازوس  عوضوم  265یسررب 

عیشت لحارم  عیشت  268لحارم 

268هراشا

یحور عیشت   - 1268

یسایس عیشت   - 2268

یفنص عیشت   - 3268

268خساپ

لازتعا 269عیشت و 

عیشت ماسقا  عیشت  270ماسقا 

270هراشا

« ماع  » موهفم هب  عیشت  270فلا )

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتسود  عیشت ؛ 271ب )
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يداقتعا عیشت  272ج )

« يداقتعا عیشت   » 272همئا و

« عیشت  » شرتسگ ذوفن و  276لماوع 

« عیشت  » شرتسگ ذوفن و  276لماوع 

مدرم نیب  رد  نایولع  تیبوبحم  276فلا )

مدرم نیب  رد  نایولع  276تیبوبحم 

نایولع تیبوبحم  276لماوع 

عیشت ذوفن  لماع  نایعیش ، دهز  277ب )

نایولع تیمولظم  عیشت و  طسب  279ج )

« ملظ دض   » شرگن 281د )

راصبتسا 282لماوع 

راصبتسا 282لماوع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمظع  اب  ییانشآ   - 1283

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمظع  اب  283ییانشآ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  283لها 

285دهاوش

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  زا  290يریذپریثات 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیمولظم   - 2291

مالسلا مهیلع  تیب  لها  291تیمولظم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  يریذپ  292ریثات 

هماع ياه  تیعقاو  اب  ییانشآ   - 3303

هماع هقف  فعض   - 4307

قیاقح فیرحت   - 5309

هعیش لالدتسا  توق   - 6311

عیشت شرتسگ  320عناوم 

عیشت شرتسگ  320عناوم 
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قیاقح فیرحت   - 1320

قیاقح 320فیرحت 

تافیرحت زا  324یخرب 

عیشت شرتسگ  زا  نافلاخم  يریگولج   - 2335

تاهبش ياقلا   - 3338

عیشت ینورد  341عناوم 

عیشت ینورد  341عناوم 

هناروکروک دیلقت   - 1342

صاخشا نتفرگ  رارق  رایعم   - 2344

بّصعت  - 3347

تشحو سرت و   - 4349

؟ تسیک یضفار  تسیچ و  354ضفر 

؟ تسیک یضفار  تسیچ و  354ضفر 

حالطصا تغل و  رد  354ضفر 

یضفار بقل  355تاقالطا 

یضفار بقل  355تاقالطا 

نیخیش تفالخ  نافلاخم   - 1355

لیضفت لها   - 2355

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناّبحم   - 3355

شیادیپ 356اشنم 

هماع دانسا  رد  یضفار  عوقو  هماع  دانسا  رد  یضفار  357عوقو 

357هراشا

( ق.ه  245  ) يرازف یسوم  نب  لیعامسا  - 1358

(785 «) مخض  » هب فورعم  ییاط  هَّللادبع  نب  ریکُب  - 2358

( ق.ه  190  ) یبراحم نامیلس  نب  دیلت  - 3358

هتخاف یبا  نب  ریوث  - 4358
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( ق.ه  128  ) یفعج دیزی  نب  رباج  - 5358

ریمع نب  عیَمُج  - 6359

( ق.ه  65  ) ینادمه هَّللادبع  نب  ثراح  - 7359

نیعا نب  نارمح  - 8359

( ق.ه  50  ) رذنم نب  دایز  - 9359

یفوک فیرط  نب  دعس  - 10359

يوحن مَرق  نب  نامیلس  - 11359

( ق.ه  250  ) یفوک ینجاور  يدسا  بوقعی  نب  داّبع  - 12359

يزار سودقلا  نب  هَّللادبع  - 13360

( ق.ه  233  ) يوره حلاص  نب  هَّللادبع  - 14360

یفوک نیعا  نب  کلملادبع  - 15360

( ق.ه  213-120  ) یسوم نب  هَّللادبع  - 16360

یفوک یلجب  ریما  نب  نامثع  - 17360

( ق.ه  129  ) يرصب یمیت  دیز  نب  یلع  - 18360

( ق.ه  195  ) یفوک قیرز  نب  رامع  - 19361

( ق.ه  172  ) يرکب تباث  نب  ورمع  - 20361

( ق.ه  222  ) داّنق داّمح  نب  ورمع  - 21361

( ق.ه  127  ) یفوک دیبع  نب  هَّللادبع  نب  ورمع  - 22361

یفوک لیذه  نب  بلاغ  - 23361

( ق.ه  160  ) یعازخ دشار  نب  دّمحم  - 24361

يرضح سیق  نب  یسوم  - 25362

یشرق ءانیم  یبا  نب  ءانیم  - 26362

یفوک هَّللادبع  نب  حصان  - 27362

یفوک ثراح  نب  عیفن  - 28362

یلجع دعس  نب  نوراه  - 29362

یفوک دیرب  نب  مشاه  - 30362
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حارج نب  عیکو  - 31362

يدیسا باّبح  نب  سنوی  - 32363

( ق.ه  150  ) یلامث هزمحوبا  - 33363

یلدج هَّللادبعوبا  - 34363

هضفار تّمذم  رد  تایاور  یخرب  363دقن 

یبعش تیاور  365یسررب 

یبعش تیاور  365یسررب 

365خساپ

یلالد 367تالاکشا 

یلالد 367تالاکشا 

لوا هیبشت  367دقن 

367خساپ

مود هیبشت  367دقن 

368خساپ

اه ترابع  368لقن 

ماهتا 369دقن 

ماهتا 369دقن 

موس هیبشت  374دقن 

374خساپ

مراهچ هیبشت  374دقن 

374خساپ

مجنپ هیبشت  374دقن 

375خساپ

مشش هیبشت  375دقن 

376خساپ

متفه هیبشت  376دقن 
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376خساپ

متشه هیبشت  376دقن 

376خساپ

مهن هیبشت  377دقن 

377خساپ

مهد هیبشت  378دقن 

378خساپ

ماهتا 378هشیر 

ماهتا 378هشیر 

یلامجا 379باوج 

یلیصفت 379باوج 

مهدزای هیبشت  383دقن 

383خساپ

مهدزاود هیبشت  383دقن 

383خساپ

مهدزیس هیبشت  384دقن 

384خساپ

مهدراهچ هیبشت  385دقن 

385خساپ

مهدزناپ هیبشت  385دقن 

385خساپ

مهدزناش هیبشت  386دقن 

386خساپ

ایبنا میلاعت  لوصا  386تدحو 

هضفار رب  باتک  لها  يرترب  387ياعدا 

هضفار رب  باتک  لها  يرترب  387ياعدا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


387خساپ

نیملسم ریفکت  زاوج  389مدع 

هعیش صیاصخ  389تافص و 

هعیش صیاصخ  389تافص و 

هعیش 390تافص 

ینید ناردارب  اب  يرایمه  395هعیش و 

!؟ دنتسین یعقاو  هعیش  اه  396نیا 

مدرم اب  ترشاعم  رد  هعیش  397هفیظو 

ناهج هدنیا  بهذم  398عیشت 

عیشت 399موهفم 

دادغب طوقس  یسوط و  ریصن  402هجاوخ 

دادغب طوقس  یسوط و  ریصن  402هجاوخ 

ریصن هجاوخ  403هئربت 

406هیماما

يرفعج 407هعیش 

یمالسا هعماج  رد  408قارتفا 

یمالسا هعماج  رد  408قارتفا 

نومضم مه  410تایاور 

« تما قارتفا   » 412ثیداحا

« تما قارتفا   » 412ثیداحا

هقرف ود  هب  میسقت  - 1412

هقرف هس  هب  میسقت  - 2412

هقرف دنچ  داتفه و  هب  میسقت  - 3415

هقرف دنچ  داتفه و  هب  میسقت  - 3415

تنس لها  تایاور  415فلا - 

هعیش رداصم  رد  تما  قارتفا  ثیداحا  421ب - 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


هباحص زا  ثیدح  426نایوار 

نیقیرف رداصم  رد  قارتفا  ثیدح  426نایوار 

ثیدح تحص  هب  428حیرصت 

يزاجم ای  یقیقح  430يانعم 

تما قارتفا  ثیداحا  یّلک  431یسررب 

تما قارتفا  ثیداحا  یّلک  431یسررب 

تاهبش هب  432خساپ 

تنس لها  هاگدید  زا  هیجان  437هقرف 

هعیش هاگدید  زا  هیجان  438هقرف 

ذخامو 442عبانم 

اه تشون  451یپ 

ات 150 451زا 1 

ات 305 459زا 151 

ات 460 470زا 306 

ات 610 480زا 461 

ات 770 489زا 611 

ات 920 498زا 771 

ات 1040 507زا 921 

ات 1156 515زا 1041 

زکرم 524هرابرد 
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تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  عافد 

باتک تاصخشم 

.یناوضر رغـصا  یلع  فیلات  تاهبـش / هب  خـساپ  عیـشت و  زا  عاـفد  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   1341 رغـصا ، یلع  یناوضر  هسانـشرس : 
لایر 4000 964-9730-45-1 ؛  کـباش :  .ص   448 يرهاظ :  تاصخـشم  نارکمج 1386 . سدقم  دجـسم  مق  رـشن :  تاصخـشم 

 : یـسیون تسرهف  تیعـضو     : مود 5-045-973-964-978 پاـچ  لاـیر  30000 مراـهچ ؛  پاـچ  لاـیر   48000 موـس ؛ ) پاـچ  )
 : تشاددای ناتـسبات .1387  موس : پاچ  تشاددای :  .مود  پاچ  تشادداـی :  اـپیف .) : 1385) لوا پاـچ  تشادداـی :  مود ) پاـچ  ) اـپاف

 -- هعیـش عوضوم :  .هیامن  تشاددای :  .سیونریز  تروص  هب  نینچمه  .ص ؛429-]424[  همانباتک : تشاددای :  مراهچ .1388 : پاچ 
7 1386 د 57 ر  : BP212/5 / هرگنک يدنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش  دیاقع  هعیش --  عوضوم :  اه  هیدر  اه و  هیعافد 

 : 1130765 یلم یسانشباتک  هرامش  ییوید 297/417 :  يدنب  هدر 

رشان همدقم 

هب میهف  ياه  ناسنا  دراد  رارق  هیشاح  رد  تیونعم  هتشاذگ و  ندش  نردم  يوس  هب  ور  ریگمشچ  تعرس  اب  ناهج  هک  ینونک  رصع  رد 
فادـها هب  ندیـسر  يارب  یهار  هاش  نیتسار و  تیونعم  یپ  رد  ینونک  رازاب  هتفـشا  رد  یفارحنا  ياه  نایرج  ياه  يزاـس  وج  زا  رود 

شخب و ینـشور  ياه  غارچ  خـیرات  ریـسم  رد  هک  نانا  قداص  نانیـشناج  یهلا و  ناربماـیپ  ینعی  رـشب ؛ یعقاو  نارگ  تیادـه  یلاـعتم 
ربمایپ يوس  هب  تقلخ  ودب  زا  شخب  تاجن  یتشک  حیحـص  يونعم و  تکرح  .دنـشاب  یم  دنا  هدوب  اه  لسن  اهرـصع و  هدـنهد  تاجن 
مهیلع موصعم  ناماما  تیاده  ییادخان و  اب  كرابم  دوجو  نا  زا  دعب  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  اه  یبوخ  ربمایپ  هَّللادبع  نب  دّـمحم  مظعا 

.دوب دنهاوخ  دنا و  هدوب  یهارمگ  فارحنا و  قالتاب  ناگ  هدید  هحناس  هب  ندیشخب  تایح  نداد و  تاجن  لاح  رد  مالسلا 

یناهج و رابکتسا 
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دیـشروخ ندنایامن  ردکم  رد  یعـس  ءارتفا  فارحنا و  غورد و  گنرین و  اب  دنناد  یم  رـشب  تیادـه  رد  ار  دوخ  يدوبان  هک  مزینویهص 
نمؤم و ناناملسم  ریفکت  هب  هاگ  نتـشک و  هب  هاگ  بصعتم  رکفلا و  دومج  نادرخ  یب  نالهاان و  زا  هدافتـسا  اب  دنراد و  ار  عیـشت  رونم 

تداهش گنهرف  هک  نا  لاح  دنیامن و  لاحشوخ  ار  مسینویهص  نایحیـسم  دوهی و  نیملـسم ، نیب  هقرفت  داجیا  اب  ات  دنزادرپ  یم  دحوم 
رب یعس  رازاب  هتفشا  نیا  رد  ام  .دوب  دهاوخ  اه  نا  موش  هئطوت  هدننک  یثنخ  درادن ، عیشت  زج  هب  یلوصحم  هک  يدّمحم  بان  مالسا  رد 

ار ام  هک  نازیزع  همه  زا  .میـشاب  هدرک  هفیظو  ماجنا  تیاده ، قاتـشم  میهف و  ياه  ناسنا  ندرک  انـشا  عیـشت و  زا  عافد  رد  ات  میراد  نا 
نارکمج و سدـقم  دجـسم  مرتـحم  تیلوت  یفاو  هَّللا  تیا  ترـضح  صوصخ  هب  دنـشاب  یم  قوـشم  هدوـمن و  يراـی  مهم  رما  نیا  رد 

رارق قح  ترـضح  ياضر  دروم  تسا  دـیما  میراد  ار  رکـشت  لامک  یناوضر  رغـصا  یلع  جاـح  ياـقا  ردـقنارگ  داتـسا  مرتحم  فلؤم 
.دریگ

يدمحا نیسح 

تاراشتنا لوؤسم  ریدم 

نارکمج سدقم  دجسم 

راتفگشیپ

لّحم هتفرگ و  رارق  دـیدج  میدـق و  ناخرؤم  ناـفلؤم و  زا  يرایـسب  هّجوت  ماـمتها و  دروم  نا  شیادـیپ  ادـبم  عیـشت و  تقیقح  هلاـسم 
تامیـسقت رـصع  رد  هک  دـنناد  یم  یبهذـم  ار  نا  عیـشت  تقیقح  زا  ثحب  ماـگنه  ناـفلؤم  رتـشیب  .تسا  هدوب  راـکفا  ءارا و  براـضت 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترجه  زا  نرق  مین  تشذگ  زا  دعب  یگمه  هک  هدما  دیدپ  یـسایس  يداقتعا و  فالتخا  ببـس  هب  يداقتعا 
ناوریپ نانا  دنیوگ : یم  یهاگ  دنا ؛ هدرک  حرطم  نانا  دـیاقع  هقرف و  نیا  شیادـیپ  هرابرد  یفلتخم  ءارا  تهج  نیدـب  .تسا  هدوب  هلاو 

دناابس و نب  هَّللادبع 
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يا هدع  .دنا و  هدوب  سوجم  هک  دنناد  یم  میدق  نایـسراپ  هب  بستنم  ار  هقرف  نیا  راکفا  یخرب  دنا و  هتفرگ  تیدوهی  زا  ار  ناشدـیاقع 
مالـسلا مهیلعربمایپ  تیب  لها  دض  رب  البرک  رد  هک  دـنناد  یم  یتاقافتا  نا  لمعلا  سکع  هجیتن و  رد  ار  بهذـم  هقرف و  نیا  شیادـیپ 

؛ تفای همادا  عیشت  بهذم  شیادیپ  ادبم  هرابرد  تارظن  ءارا و  هنوگ  نیا  .دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهش  نا  اشنمرس  داتفا و  قافتا 
تبسن نیفص  ای  لمج  هکرعم  عورش  هب  یهوگ  نامثع و  رصع  هب  يا  هدع  هداد و  تبـسن  هفیقـس  زا  دعب  هب  ار  نا  شیادیپ  رگید  یخرب 

مامت اب  نیملسم  مالسا و  تقیقح  يوگلا  ناونع  هب  هعیش  عیشت و  زا  حیحص  تخانش  مدع  اه  تبـسن  هنوگ  نیا  همه  ببـس  .دنا و  هداد 
، هدوبن رگید  ياه  تّما  زا  یکی  زا  یتادراو  يا  هدیقع  ای  مالـسا  تّما  رکف  رب  ضراع  يا  هثداح  عیـشت  هک  نیا  و  دشاب ، یم  شرهاظم 

یلـص مالـسا  یمارگ  لوسر  شمیرک و  نارق  رد  لاعتم  دنوادخ  ار  نا  لوا  رذب  هک  تسا  هدوب  انعم  مامت  هب  یمالـسا  يا  هدـیقع  هکلب 
بهذم نیا  تعیقوم  نرق  ود  زا  شیب  لوط  رد  زین  تراهط  تمصع و  تیب  لها  دنا و  هدرک  يرایبا  هتـشاک و  شننـس  رد  هلاو  هیلع  هللا 

هب ار  نا  تنیاقح  هدمارب و  نا  نییبت  تیبثت و  ددصرد  نونکات  زین  یمالـسا  ياملع  و  دـنا ، هدودز  نا  زا  ار  تاهبـش  هدرک و  میـسرت  ار 
.دنا هدناسر  تابثا 

اه و باتک  هب  اهنت  بهذم  نیا  شیادیپ  ادبم  زا  یـسررب  ثحب و  ماگنه  نافلؤم  ناخرؤم و  هک  نیا  تسا  فسات  هیام  هک  يزیچ  یلو 
مینک و نایب  ار  تسا  یجراخ  تایعقاو  تنس و  نارق و  زا  هتفرگرب  هک  یعقاو  حیحـص و  هاگدید  هتخادرپ و  بهذم  نیا  نانمـشد  ءارا 

رد
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.مییامن دقن  هدرک و  لقن  ار  نافلاخم  ءارا  نمض 

یناوضر رغصا  یلع 

عیشت شیادیپ 

عیشت شیادیپ 

: هک دیا  یم  شیپ  اه  لاؤس  نیا  دوش ، یم  ثحب  یبهذم  هرابرد  یتقو 

؟ تسیچ بهذم  نا  شیادیپ  اشنم  - 

؟ تسیک نا  سسؤم  - 

؟ هدوب هچ  نا  شیادیپ  زورب و  روهظ و  لماوع  - 

؟ تسا هدوب  لیخد  نا  يریگ  لکش  رد  یلماوع  للع و  هچ  - 

؟ دراد رارق  تیّلقا  رد  ارچ  دشاب  تیّلقا  رد  بهذم  نا  رگا  لاح  - 

؟ تسا هدرک  ادج  تیرثکا  زا  ار  شدوخ  ارچ  - 

؟ تسا هدوب  لیخد  بهذم  نیا  شیادیپ  رد  یجراخ  لماوع  ایا  - 

زا هعیـش  ییادـج  لماوع  ثحب  نیا  رد  تسا ؟ هدوب  لیخد  عیـشت  بهذـم  شیادـیپ  رد  یلماوع  للع و  هچ  هک  تسا  نیا  صاخ  لاؤس 
.درک میهاوخ  یسررب  ار  عیشت  روهظ  هماع و 

نیفلاخم اب  ینخس 

رثا رب  هک  تسا  يروهظون  نامرا  هدیا و  عیشت  هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  دنا ، هدز  ملق  عیشت  هعیش و  دروم  رد  هک  یناگدنسیون  زا  یهورگ 
ببـس دروم  رد  اذـل  .تسا  هتفای  شرتسگ  نامز  لوط  رد  هدـش و  ادـج  یمالـسا  هعماج  دـحاو  هرکیپ  زا  صاخ ، یتاـنایرج  لـماوع و 

.تسوا یسایس  تالیکشت  ابس و  نب  هَّللادبع  رکف  هدییاز  بتکم  نیا  دنیوگ : یم  يا  هدع  دنا ؛ هدرک  فالتخا  بتکم  نیا  شیادیپ 

.دنناد یم  لمج  ای  نیّفص  گنج  رد  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نامز  رد  ار  نا  شیادیپ  رگید  يا  هدع 

.تسا هدرک  خوسر  یمالسا  هعماج  هرکیپ  رد  هک  دنا  هتسناد  میدق  نایسراف  راکفا  زا  ّرثاتم  ار  شرگن  نیا  زین  یهورگ 

دحاو نامزاس  زا  هک  تسا  يدیاز  وضع  دننام  هعیش  تیلقا  دنا  هدرک  نامگ  هک  تسا  نا  هتـشاداو ، تالایخ  نیا  حرط  هب  ار  نانیا  هچنا 
لصا هک  دنرادنپ  یم  نانا  .دوب  ییادج  نیا  للع  يوجو  تسج  رد  دیاب  نیاربانب  .تسا  هدیرب  دوخ  هشیر  لصا و  زا  هدش و  ادج  ندب 
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یلو .دنا  هدمارب  عیشت  ندما  دیدپ  تلع  لابند  اذل  تسا ، ندوب  یعیش  ریغ  یمالسا ، تّما  رد  یلوا 
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: اریز تسین ؛ حیحص  هیضرف  نیا 

تسین و تسرد  نداد ، رارق  تیناقح  مدع  رب  لیلد  ار  هدُع  هدِع و  فعـض  يددـع و  ّتلق  و  تیناّقح ، رب  لیلد  ار  يددـع  ترثک  الوا :
.تسا یلقن  یلقع و  حیحص  نیزاوم  فلاخم 

دادعت و  ( » 1 (؛» روکَّشلا يدابِع  ْنِم  ٌلِیلَقو  : » تسا هدرمـش  ریثک  ار  لـطاب  ناوریپ  لـیلق و  ار  ّقح  ناورهر  يداـیز  دراوم  رد  میرک  نارق 
مدرم زا  يریثـک  اـنامه  ( » 2 (؛» َنوُقِـساَفل ِساـّنلا  َنِم  ارِیثـک  َّناو  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  .دـنرازگ » رکـش  نـم  ناگدـنب  زا  یمک 

« .دنراد تهارک  قح  هب  تبسن  مدرم  رتشیب  و  ( » 3 (؛» َنوهراک   ّ ِقَْحِلل ْمهرَثکاو  : » دیامرف یم  نینچ  مه  .دنقساف »

.درامش یم  لطاب  تسا  لیصا  ریغ  هشیمه  تیلقا  هک  ار  يرایعم  نینچ  دیجم  نارق  نیاربانب 

تفص يددع ، ّتلق  ساسا  رب  ار  یعیش  مالـسا  نداد و  رارق  مالـسا  یلـصا  تفـص  يددع ، ترثک  ساسا  رب  ار  عیـشت  یب  ِمالـسا  ایناث :
.درادن يراگزاس  یمالسا  دیاقع  رد  لومعم  يدنب  میسقت  اب  هک  تسا  يا  هتکن  نداد  رارق  مالسا  یضراع 

اوتحم شیادیپ  اریز  تسناد ؛ نامز  مه  عیشت  هعیش و  حالطـصا  شیادیپ  اب  ناوت  یمن  ار  عیـشت  نامرا  هدیقع و  شیادیپ  نیا ، رب  هوالع 
غارـس دیاب  نا ، اشنم  شیادیپ  هعیـش و  ثحب  هب  دورو  يارب  نیاربانب  .تسا  توافتم  نا  حالطـصا  مسا و  شیادیپ  اب  بتکم  ره  حور  و 

؛ تفاـی ناوتن  ییاـه  هژاو  نینچ  تعیرـش  بحاـص  تاـملک  تاـیاور و  رد  رگا  یّتـح  نا ؛ حالطـصا  مسا و  هن  تفر ، بهذـم  نا  حور 
هداد ییاه  تراشب  هعیـش  هب  يددـعتم  تایاور  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اریز  تسا ؛ حـماست  باب  زا  زین  هتفگ  نیا  هچرگا 

.درک میهاوخ  هراشا  اه  نادب  هک  تسا 

تغل رد  عیشت 

ار یـسک  تیـالو  ندومن ، يراـی  ندوـمن ، يوریپ  ینعی  تعیاـشم ، زا : تسا  تراـبع  عیـشت  : » دـیوگ یم  هغللا » حاحـص   » رد يرهوـج 
هب ( 4 «.) نتشاد
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.تسا هدش  دراو  ( 6) برعلا ناسل  و  ( 5) سورعلا جات  رد  زین  نومضم  نیمه 

حالطصا رد  عیشت 

زا صن و  هلیسو  هب  ماما  باختنا  هک  تسا  دقتعم  هتسناد و  یهلا  یبصنم  ار  تماما  هک  تسا  هتساخرب  یـشرگن  زا  حالطـصا  رد  عیـشت 
يایبنا نایم  رد  هک  یهلا  ّتنس  زا  يوریپ  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نایم  نیا  رد  .دریگ  یم  تروص  دنوادخ  بناج 

نانا لوا  هک  ناراوگرزب  نیا  .تسا  هدرک  یفرعم  ار  دوخ  زا  دعب  يایصوا  ناماما و  دنوادخ -  روتـسد  هب  هتـشاد -  دوجو  زین  هتـشذگ 
، تیـالو شخب  رد  ینید و  تیعجرم  هنیمز  رد  مه  مالـسلا ، هـیلع  يدـهم  ماـما  ناـنا  رخا  و  تـسا ، مالـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع 

.دنتسه هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  سپ  مدرم  يادتقم  ماما و  هعماج ، يربهر  تیمکاح و 

تماما رب  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  بناج  زا  صن  دوجو  هب  نامیا  زا  تسا  ترابع  عیشت  : » دیوگ یم  هینغم  داوج  دّمحم  خیـش  موحرم 
(7 «.) دشاب هدش  ولغ  شنادنزرف  ای  وا  ّقح  رد  هک  نا  نودب  وا ، تفالخ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

عیشت شیادیپ 

عیشت شیادیپ 

: مینک یم  هراشا  اه  نا  هدمع  هب  هک  هدش  هئارا  نیخروم  يوس  زا  ینوگانوگ  تارظن  نا  روهظ  هعیش و  یخیرات  شیادیپ  دروم  رد 

هلاو هیلع  هللا  یلصربمایپ  رصع  رد  عیشت  روهظ   - 1

نارود لوط  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدـناشن و  میرک  نارق  رد  دـنوادخ  ار  عیـشت  هیلوا  رذـب  هک  تسا  دـقتعم  هیماـما  هعیش 
تهج نیمه  هب  هتـسشن و  رمث  هب  مالـسا  یمارگ  یبن  روضح  نامز  رد  عیـشت  هبیط  هرجـش  نیاربانب  .تسا  هدرک  يرایبا  ار  نا  شتلاسر 

دوسا و نب  دادقم  يرافغ ، رذوبا  یـسراف ، ناملـس  لثم : دـنا ؛ هدوب  فورعم  ناونع  نیا  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  يا  هدـع 
.درک میهاوخ  تابثا  هَّللا -  ءاش  نا  ار -  هیرظن  لوق و  نیا  .هریغ 

هفیقس رد  عیشت  روهظ   - 2

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  لابند  هب  صن -  عبت  هب  يا -  هدع  هفیقـس  رد  هک  یماگنه  دندقتعم : ّتنـس  لها  ِناراگن  خیرات  زا  یـضعب 
زا ( 11) ناّنع هَّللادبع  دّمحم  و  ( 10) يرصم نیما  دمحا  ( 9 ،) نسح میهاربا  نسح  رتکد  ( 8 ،) نودلخ نبا  .دما  دوجو  هب  عیـشت  دنتفر ،

.دنا هتفریذپ  ار  هیرظن  نیا  فورعم ) سانش  قرش  ( ) 12) ریهست دلوج  تنس و  لها  ناگدنسیون 

نامثع لتق  ماگنه  عیشت  روهظ   - 3

نبا تنـس ، لها  نایم  زا  .تسا  هدرک  ادیپ  روهظ  عیـشت  وا ، نتـشک  نامثع و  هناخ  هب  مدرم  هلمح  ماگنه  هک  دنراد  هدـیقع  زین  یهورگ 
(15) .دنراد یشرگن  نینچ  نزواهلف  ناسانش ، قرش  نیب  زا  و  ( 14) راشنلا یماس  یلع  رتکد  و  ( 13) یسلدنا مزح 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  زا  سپ  عیشت  روهظ   - 4
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(16) .تسا هتشگ  رهاظ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  هعیش  عیشت و  هک  تسا  دقتعم  یبیبش  یفطصم  لماک  رتکد 

نایسراف راکفا  زا  عیشت  رّثات   - 5

، ناسانش قرش  نایم  زا  .تسا  هدرک  ذوفن  مالسا  تختیاپ  هب  هک  تسا  یناریا  راکفا  زا  هتـساخرب  عیـشت  هدیا  رکف و  هک  دندقتعم  یخرب 
ار يا  هیرظن  نینچ  ( 21) هَّللا هیطع  دمحا  و  ( 20) يرصم نیما  دمحا  تنـس ، لها  نایم  زا  و  ( 19 ،) نوارب ( 18 ،) نتولف ناف  ( 17 ،) يزود

.دنا هدرک  زاربا 

ابس نبا  راکفا  زا  رثاتم  عیشت   - 6

دنترابع دارفا  نیا  زا  یخرب  .دش  ناملسم  نامثع ، رـصع  رد  هک  دنـشاب  یم  ابـس  نب  هَّللادبع  راکفا  زا  ّرثاتم  عیـشت  هک  دندقتعم  يا  هدع 
(25) .یطلم نسحلاوبا  و  ( 24) هرهزوبا دّمحم  خیش  ( 23 ،) اضر دیشر  دمحم  دیس  ( 22 ،) راشنلا یماس  یلع  رتکد  زا :

هلاسر رد  هچرگا  دـش ؛ دـنهاوخ  لاطبا  دوخ  هب  دوخ  رگید  يارا  هجیتن ، رد  هک  دـناسر  میهاوخ  تاـبثا  هب  ار  لوا  هیرظن  ثحب  نیا  رد 
.میا هدومن  ثحب  ابس  نب  هَّللادبع  هب  عجار  مه  ّلقتسم  يا 

عیشت روهظ  لماوع 

عیشت روهظ  لماوع 

: درک هصالخ  لیذ  روما  رد  ناوت  یم  ار  هماع  زا  هعیش  ییادج  رگید : يریبعت  هب  ای  عیشت و  زورب  روهظ و  لماوع 

.مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیالو  تماما و  رب  ناوارف  تایا  دوجو  لوا :

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو  تماما و  رب  ناوارف  تایا  دوجو  مود :

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  ینید  تیعجرم  هرابرد  ناوارف  تایا  دوجو  موس :

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  بقانم  لیاضف و  دروم  رد  ناوارف  تایا  دوجو  مراهچ :

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو  تماما و  رب  ناوارف  تایاور  دوجو  مجنپ :

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  ینید  تیعجرم  هرابرد  ناوارف  تایاور  دوجو  مشش :

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  بقانم  لیاضف و  هرابرد  ناوارف  تایاور  دوجو  متفه :

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هعیش و  حدم  رد  ناوارف  تایاور  دوجو  متشه :

: مییامن هماقا  يدهاوش  هلدا و  راو  تسرهف  روط  هب  قوف  روما  زا  کی  ره  يارب  ثحب  نیا  رد  میا  هدرک  یعس  ام 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیالو  تماما و  تایا  لوا : لماع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیالو  تماما و  تایا  لوا : لماع 

مهیلع تیب  لها  هعومجم  ای  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  تماما و  رب  هک  درب  میهاوخ  یتاـیا  دوجو  هب  یپ  میرک  نارق  هب  هعجارم  اـب 
: درک میهاوخ  هراشا  اه  نا  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  هک  دننک  یم  تلالد  مالسلا 

تیالو هیا   - 1

یلو ( » 26 (؛» َنوُعکار ْمهو  َهاوکزلا  َنُوتْؤیو  َهاوَلَّصلا  َنوُمیِقی  َنیِذَّلا  اُونَما  َنیِذَّلاو  ُهلوُسرو  هَّللا  ُمکِیلو  امَّنا  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دنهد یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  ار  ناریقف  هتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  هک  دنتسه  ینانمؤم  ادخ و  لوسر  ادخ و  اهنت  امش  رما 

زا دجـسم  رد  يریقف  درم  يزور  تسا : نینچ  هدـما ، ییاور  يریـسفت و  یخیرات ، ياه  باتک  رد  هچنا  ربانب  هفیرـش  هیا  لوزن  ناتـساد 
هب ار  دوخ  رتـشگنا  دوب ، عوکر  لاـح  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دومنن ، هجوت  وا  هب  یـسک  یلو  درک  کـمک  ياـضاقت  مدرم 

.دش لزان  دوب -  لزنم  رد  هک  ربمایپ -  رب  لیئربج  طسوت  هیا  نیا  هاگ  نا  .داد  وا  هب  هقدص  ناونع 

هقدص عوکر  لاح  رد  ار  دوخ  رتشگنا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تفگ : هک  هدرک  لقن  لیهک  نب  هملـس  زا  حیحـص  دنـس  هب  ریثک  نبا 
(27 «.) ...ُمکِیلو امَّنا  دش « : لزان  هیا  نیا  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  داد و 

هللا یلـصادخ  لوسر  رب  ...هَّللا » ُمکِیلو  امَّنا  هیا «  نیا  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  يروباشین  مکاح  زین  و 
ياج هب  زامن  ترضح  .دندوب  زامن  مایق  عوکر و  لاح  رد  مدرم  .دندما  دجـسم  هب  هدش و  جراخ  هناخ  زا  ترـضح  دش  لزان  هلاو  هیلع 
نیا زج  هب  یـسک  درک : ضرع  وا  داد ؟ يزیچ  وت  هب  یـسک  ایا  لئاس  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـش ، ادـیپ  یلئاس  ماگنه  نا  رد  دروا ،

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ینعی  هدننک  عوکر 
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(28) .دومرفن اطع  نم  هب  ار  دوخ  رتشگنا 

(29) .تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  حیحص  دنس  هب  رکاسع  نبا  زین  ار  نومضم  نیمه 

زا دوـصقم  هک  نیا  نا  درک و  هدافتـسا  يرگید  هار  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماـما  تیـالو و  هیا  نیا  زا  ناوـت  یم  یهگناو 
رد و  ( 30 «) ْمهِسُفنا ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  َیلوا  ِیبَّنلا  : » دیامرف یم  نارق  هک  اجنا  تسا  تماما  فرصت و  هب  تیولوا  نامه  ادخ  لوسر  تیالو 

ضرع متـسین »؟ امـش  دوخ  زا  امـش  هب  یلوا  نم  اـیا  « ؛»؟ مکـسفنا نم  مکب  یلوا  تسلا  : » دوـمرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ریدـغ  زور 
«. تسوا يالوم  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هکره  « ؛» هالوم یلعف  هالوم  تنک  نمف  : » دومرف هاگ  نا  .يرا  دندرک :

؛ دنا هدروا  دوخ  بتک  رد  ار  نا  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هاجنپ  زا  شیب  هدیدرگ و  لقن  هباحص  زا  رفن  هد  طسوت  ثیدح  نیا  نومضم 
 . ...و ( 34) يرشخمز ( 33 ،) يدحاو ( 32 ،) صاّصج رکبوبا  ( 31 ،) یناربط لثم 

غیلبت هیا   - 2

(35 (؛» ِساَّنلا َنِم  کُمِـصْعی  هَّللا  هََتلاسر و  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنا  کِّبر و  ْنِم  کَیلا  َلْزنا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسرلا  اهیا  ای  دیامرف « : یم  دنوادخ 
زا ار  وت  دـنوادخ  يا و  هدومنن  غالبا  ار  تتلاسر  ینکن  غالبا  رگا  هدرک و  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  هک  ار  هچنا  امن  غـالبا  لوسر ! يا  »

« .دیامن یم  تظفاحم  مدرم 

(36) .تسا هدش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  ناش  رد  قوف  هیا  هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعسوبا  زا  حیحص  دنس  هب  یناهفصا  میعنوبا 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  رب  مخ  ریدغ  زور  رد  هفیرش  هیا  نیا  هک  دنک  یم  لقن  يردخ  دیعسوبا  زا  حیحص  دنـس  هب  رکاسع  نبا  زین  و 
(37) .دش لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناش  رد  هلاو 

.دنا هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هدراهچ  هباحص و  زا  رفن  تشه  ار  ثیدح  نیا 

لامکا هیا   - 3

رب ار  ناتنید  زورما  ( » 38 (؛» انید َمالْسْالا  ُمَکل  ُتیِـضرو  ِیتَمِْعن  ْمکیَلَع  ُتْمَْمتاو  ْمکَنید  ْمَکل  ُْتلَمکا  َموْیلا  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
« .دشاب امش  نید  مالسا  هک  مدش  یضار  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  هدومن و  لماک  امش 

نیتس مایص  هل  بتک  هّجحلا  يذ  نم  رـشع  نامث  موی  ماص  نم  : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  هریرهوبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  يدادغب  بیطخ 
ای یلب  اولاـق : نینمؤملا ؟ یلو  تسلا  لاـقف : بلاـط ، یبا  نب  یلع  دـیب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  ذـخا  اّـمل  مخ ، ریدـغ  موی  وهو  .ارهش 

يالوم تحبـصا  بلاط ، یبا  نبای  ّخـب  ّخـب  باّطخلا : نب  رمع  لاقف  .هالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  لاـق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
هزور ار  مـخ  ریدـغ  زور   ] هـجح يذ  مهدـجه  زور  سک  ره  ( » 39 (؛»...» ْمکَنید ْمَکل  ُْتلَمکا  َموْیلا  هَّللا « : لزناـف  .ملـسم  ّلـک  یلومو 

اطع وا  هب  ار  هزور  هام  تصش  باوث  دنوادخ  دریگب 
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: دـنتفگ متـسین ؟ نینمؤم  یلو  نم  ایا  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  تسد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  يزور  ریدـغ  زور  .دـنک  یم 
یلع هب  راب  ود  باّطخ  نب  رمع  لاح  نیا  رد  .تسوا  يالوم  یلع  نیا  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف : هاگ  نا  ادخ ! لوسر  يا  يرا 

« .دش لزان  قوف  هیا  ماگنه  نیا  رد  یتشگ ، ناناملسم  مامت  يالوم  نم و  يالوم  وت  بلاط  یبا  رسپ  يا  درک : ضرع  تفگ و  کیربت 

.دنا هدرک  لقن  زین  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هدزناپ  زا  شیب  نینچمه  و  ( 40) رگید حیحص  دنس  دنچ  اب  رکاسع  نبا  ار  نومضم  نیمه 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تماما  تایا  مود : لماع 

: درک هراشا  رمالا » یلوا   » هیا هب  ناوت  یم  تایا  نیا  هلمج  زا 

تعاطا ار  دوخ  زا  رما  نابحاص  لوسر و  ادـخ و  ( » 41 (؛» ْمْکنِم ْرمْالا  ِیلواو  َلوُسرلا  اوُعیِطاو  هَّللا  اوُعیِطا  دیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دینک

ّقح رد  هتبلا  .تسا  بجاو  ادخ  لوسر  ادخ و  تعاطا  دننامه  قلطم  روط  هب  نانا  تعاطا  هک  دنتسه  ینیموصعم  رمالا  یلوا  زا  دوصقم 
.تسا هدشن  تمصع  ياعدا  ماما ، هدزاود  نیا  زا  ریغ  یناسک 

هدرک و هراشا  اه  نا  هب  هفیلخ  هدزاود  ثیداحا  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دنتسه  يریما  هدزاود  نامه  رمالا  یلوا  رگید : نایب  هب 
تیب لـها  ترتع و  زا  اـه  نا  یگمه  نیلقث  ثیدـح  ّصن  هب  زین  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناـنا  لوا  ریدـغ  ثیدـح  ّصن  هب 

.دنربمایپ

یصع نم  ینعاطا و  دقف  ایلع  عاطا  نم  و  هَّللا ، یـصع  دقف  یناصع  نم  هَّللا و  عاطا  دقف  ینعاطا  نم  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
تسا هدرک  ینامرفان  ار  ادخ  دنک  ینامرفان  ارم  یسک  ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ارم  یسک  ره  ( » 42 (؛» یناصع دقف  ایلع 

یلع یسک  ره  و 
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«. تسا هدرک  ینامرفان  ارم  دنک  ینامرفان  ار  یلع  یسک  ره  هدرک و  تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ار 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ینید  تیعجرم  تایا  موس : لماع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ینید  تیعجرم  تایا  موس : لماع 

: زا دنا  ترابع  هک  دنراد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ینید  تیعجرم  تمصع و  رب  تلالد  تایا  زا  یخرب 

ریهطت هیا   - 1

ات هدرک  هدارا  دنوادخ  انامه  ( » 43 (؛» اریهْطَت ْمکرهَطیو  ِتیَْبلا  َلها  َسْجرلا  ُمْکنَع  َبهْذِیل  هَّللا  دیری  امَّنا  دیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دیامن كاپ  الماک  ار  امش  هدرک و  رود  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  سجر و  هنوگره 

.تسا هدش  دراو  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  ناش  رد  دراد -  تمصع  رب  تلالد  هک  هیا -  نیا  هک  تسین  یکش 

.دنا هدرک  رکذ  دوخ  بتک  رد  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  اه  هد  هباحص و  زا  رفن  هدزیس  ار  لوزن  ناش  نیا 

دیری امَّنا  هلاو «: هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  هیالا  هذـه  تلزن  : » تفگ هک  دـنک  یم  لـقن  هملـس  یبا  نب  رمع  زا  شحیحـص  رد  يذـمرت 
ّمهّللا لاق : مث  هرهظ  فلخ  یلعو  ءاسکب  مهّللجف  انیـسح  انـسح و  همطاـف و  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  اعدـف  هملـس ، ّما  تیب  یف  ...هَّللا »

هملس ما  هناخ  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  ریهطت  هیا  هک  یماگنه  ( » 44 (؛» اریهطت مهرهطو  سجرلا  مهنع  بهذاف  یتیب  لها  ءالؤه 
دیشک نانا  يور  رب  ار  ءاسک  سپس  درک و  توعد  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دش ، لزان 

«. امرف كاپ  ار  نانا  نک و  رود  نانا  زا  ار  يدیلپ  سجر و  سپ  .دنتسه  نم  تیب  لها  نانیا  ایادخ ! راب  درک : ضرع  و 

تیاده هیا   - 2

یم يرگ  تیادـه  یموق  ره  يارب  يا و  هدـنهد  میب  وت  اـنامه  ( » 45 (؛» داه ٍموَق  ِّلِکل  رِذـْنُم و  َْتنا  امَّنا  دـیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دشاب

يدـتهی کـبو  يداـهلا  یلعو  رذـنملا  اـنا  : » دوـمرف هک  دـنا  هدرک  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  حیحـص  دنـس  هب  يربـط 
« .دنبای تیاده  ناگدنوش  تیاده  یلع ! يا  وت  اب  تسا و  يداه  یلع  رذنم و  نم  ( » 46 (؛» يدعب نودتهملا 

ماما زا  حیحص  دنس  هب  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللادبع 
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میب ادخ  لوسر  ( » 47 (؛» مشاه ینب  نم  لجر  يداهلاو  رذنملا  هَّللا  لوسر  : » دومرف هک  هدرک  لقن  قوف  هیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
« .دشاب یم  مشاه  ینب  زا  يدرم  يداه  تسا و  هدنهد 

« داـه ٍموَق  ِّلـِکلو  .تسا «  هَّللا  لوسر  دوصقم  رِذـْنُم ،» َْتنا  اـمَّنا  تفگ « : هک  هدرک  لـقن  ساـّبع  نبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  يربـح  زین  و 
(48) .تسا یلع  دوصقم 

یلصادخ لوسر  : » دومرف ترضح  هک  هدرک  لقن  قوف  هیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  يروباشین  مکاح  زین  و 
(49 «.) مرگ تیاده  نم  هدنهد و  میب  هلاو  هیلع  هللا 

.دنا هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  راهچ  تسیب و  هباحص و  زا  رفن  هن  ار  ثیدح  نیا  نومضم 

لیاضف تایا  مراهچ : لماع 

لیاضف تایا  مراهچ : لماع 

: مینک یم  هراشا  تایا  نیا  زا  یخرب  هب  لیذ  رد 

رهد هروس   - 1

َالو ًءازَج  ْمْکنِم  دـیُرن  اـَل  هَّللا  هْجِول  ْمکُمِعُْطن  اـمَّنا  اریِـساو  اـمِیتیو  انیکْـسِم  ِبُح  هّ یلَع  َماـعَّطلا  َنوُمِعْطیو  دـیامرف « : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
یم ماعط  امش  هب  ادخ  ياضر  يارب  طقف  دنیوگ ] و   ] دنهد یم  ماعط  ریـسا  میتی و  لفط  ریقف و  هب  ادخ  یتسود  هب  مه  و  ( » 50 (؛» اروکُش

« .میبلط یمن  مه  یساپس  شاداپ و  چیه  امش  زا  میهد و 

رخف تسا : هدـش  لزان  مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  ناش  رد  هیا  نیا  هک  دـنا  هدومن  حیرـصت  تنـس  لها  ياملع  زا  رفن  شـش  یس و 
(51 ،) شخیرات رد  ءادـفلاوبا  روثنملا ، ردـلا  رد  یطویـس  لیزنتلا ، راونا  رد  يواضیب  یـضاق  هیا ، نیمه  لیذ  ریبکلا ، ریـسفتلا  رد  يزار 

.هریغ و  ( 52) شخیرات رد  يدادغب 

ءارش هیا   - 2

ناج زا  هک  دننادرم  یخرب  ( » 53 (؛» دابِْعلِاب ٌفوُءر  هَّللاو  هَّللا  ِتاضرَم  َءاِغْتبا  هَسْفَن  يرْـشی  ْنَم  ِساّنلا  َنِمو  دیامرف « : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .تسا یناگدنب  نینچ  راد  تسود  دنوادخ  دنرذگرد و  دنوادخ  تیاضر  بلط  رد  دوخ 

یلع مانو  رکب  یبا  عم  راغلا  یلا  نیکرشملا  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بره  نیح  یلع  یف  هیالا  تلزن  : » دیوگ یم  سابع  نبا 
زا هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه  دـش ، لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـش  رد  هیا  نیا  ( » 54 (؛» هلاو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  شارف 

« .دیباوخ هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باوخ  تخر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  درب ، هانپ  يراغ  هب  رکبوبا  اب  هدرک و  رارف  نیکرشم  تسد 

یلع تیبـملا  هلیل  یلع  یف  تلزنا  ...ِساـّنلا » َنِمو  یلاـعت « : هَّللا  لوـق  َّنا  مهلک  نورـسفملا  يور  دـق  و  : » دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نـبا 
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رد ترضح  نا  هک  یبش  رد  مه  نا  دش ، لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  قوف  هیا  هک  دنا  هدرک  تیاور  نیرسفم ، مامت  ( » 55 (؛» شارفلا
« .دیمرا هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باوخ  تخر 

هفیرش هیا  لوزن  رب  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هدراهچ 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


راید ( 58 ،) ریثا نـبا  ( 57 ،) يزار رخف  ( 56 ،) نـالحد ینیز  زا : دـنترابع  هـک  دـنا  هدوـمن  حیرـصت  مالــسلا  هـیلع  یلع  ماـما  ناـش  رد 
.هریغ و  ( 59) يرکب

نب دمحا  زا : دنترابع  هک  تسا  هدش  لزان  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  تیبملا » هلیل   » رد هیا  نیا  هک  دنا  هدومن  حیرـصت  زین  رفن  هدزیس 
.هریغ و  ( 65) ریثک نبا  ( 64 ،) ریثا نبا  ( 63 ،) ماشه نبا  ( 62 ،) دعس نبا  ( 61 ،) يربط ( 60 ،) لبنح

هلهابم هیا   - 3

ْمکَءاَِسنو انَءاَِسنو  ْمکَءاَْنباو  انَءاَْنبا  ُعدـَن  اَولاـعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  كَءاَـج  اـم  دـَْعب  ْنِم  هِیف  کَّجاَـح  ْنَمَف  دـیامرف « : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
سپ دیارب  یـسیع ) هرابرد   ) هلداجم ماقم  رد  وت  اب  سک  ره  سپ  ( » 66 (؛» َنِیبِذاْکلا یَلَع  هَّللا  َتَنْعَّل  لَعْجَنَف  ْلهَْتبَن  َُّمث  ْمکَسُفناو  انَـسُفناو 
غورد ات  میزیخرب  هلهابم  هب  مه  اب  دوخ  نانز  نادنزرف و  اب  امـش  ام و  دـییایب  هک  وگب  يدـش  هاگا  وا  لاوحا  رب  ادـخ  یحو  هب  هک  نا  زا 

« .میزاس راتفرگ  ادخ  باذع  نعل  هب  ار  نارفاک  وگ و 

هیلع یلع  زا  اـج  نیا  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هیا  نیا  رد  انـسفنا »  » زا دارم  هک  نـیا  رب  دـنراد  عاـمجا  نیرـسفم ،
.تسا هدش  ریبعت  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  سفن  هب  مالسلا 

همطافو ایلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اعد  ْمکَءاْنباو » انَءاْنبا  ُعدـَن  هیالا «  هذـه  تلزن  اّمل  و  دـنک ...« : یم  لـقن  لـبنح  نب  دـمحا 
هلاو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دش  لزان  هیا  نیا  هک  یماگنه  ( » 67 (؛» یلها ءالؤه  ّمهّللا  لاقف : نیعمجا ، مهیلع  هَّللا  ناوضر  انیسحو  انـسحو 

« .دنتسه نم  تیب  لها  نانیا  ایادخ  راب  درک : ضرع  هاگ  نا  تساوخ ، ار  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ،

ام اّما  لاقف : بارتابا ؟ َّبست  نا  کعنم  ام  : » تفگ وا  هب  تساوخ و  ار  صاّقو  یبا  نب  دعـس  نایفـسوبا  نب  هیواعم  هک  هدرک  لقن  ملـسم 
یلص هَّللا  لوسر  هل  ّنهلاق  اثالث  ترکذ 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


انَءاـْنبا ُعدـَن  اَولاـعَت  ْلـُقَف  هیـالا « : هذـه  تلزن  اّـملو  ...معّنلا  رمح  نم  یلا  ُّبحا  ّنهنم  هدـحاو  یل  نوکت  نـال  هّبـسا ، نلف  هلاو  هیلع  هللا 
هدـش عنام  ار  وت  زیچ  هچ  ( » 68 (؛» یلها ءالؤه  ّمهّللا  لاقف : انیـسحو  انـسحو  همطافو  ایلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اعد  ْمکَءاْنباو »

نا دوجو  اب  هک  هتشاد  نایب  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ار  تلیـضف  هس  تفگ : ینک ؟ بس  ار  بارتوبا  هک 
...دوـب رتدنمـشزرا  نم  دزن  تمیق  نارگ   ] زمرق ياـهرتش  زا  دوـب  نم  يارب  اـه  نا  زا  یکی  رگا  و  درک ، مهاوـخن  بـس  ار  وا  زگره  اـه 

ار مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ...اَولاـعَت » ْلـُقَف  دـش «  لزاـن  هیا  نیا  هک  یماـگنه 
« .دنتسه نم  لها  نانیا  ایادخ ! راب  درک : ضرع  تساوخ و 

ات موس  نرق  زا  .دنناد  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناش  رد  ار  هیا  هدرک و  لقن  ار  نومضم  نیا  نیعبات  هباحـص و  زا  رفن  راهچ  تسیب و 
.دنا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هاجنپ  زا  شیب  زین  مهدزیس 

تدوم هیا   - 4

هک مهاوخ  یمن  نیا  زج  تلاـسر  رجا  زا  نم  وگب  ( » 69 (؛  َیبرُْقلا ِیف  َهدوَْملا  اَّلا  ارْجا  هیَلَع  ْمُکلَْـسا  َال  ُْلق  دیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دیراد روظنم  نم  نادنواشیوخ  ّقح  رد  ارم  تدوم 

بجاو ام  رب  نانا  تدوم  هک  وت  ناکیدزن  ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک : لاؤس  قوف ، هیا  لوزن  زا  دـعب  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هماع  روهمج 
«. نیسح نسح و  همطاف ، یلع ، : » دومرف دننایک ؟ تسا 

ینثاو هَّللا  دـمحف  یلع ، لتق  نیح  یلع  نب  نسحلا  بطخ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  نیـسحلا  نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  يروباشین  مکاـح 
هلیللا هذه  یف  ضبق  دقل  لاق : ّمث  هیلع ،
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هنیمی نع  لیئربجو  لتاقیف  هتیار  هیتؤی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک  دـقو  نورخالا ، هکردـی  الو  لمعب  نولوالا  هقبـسی  لجر ال 
نم تلـضف  مهرد  هئامعبـس  ّالا  ءاضیب  الو  ءارفـص  ضرالا  لها  یلع  كرت  ام  .هیلع و  هَّللا  حـتفی  یّتح  عجری  امف  هراسی ، نع  لیئاکیمو 
نب اناو  یلع ، نب  نسحلا  اناف  ینفرعی  مل  نمو  ینفرع ، دـقف  ینفرع  نم  ساّنلا ! اهیا  لاق : ّمث  ...هلهـال  اـمداخ  اـهب  عاـتبی  نا  دارا  هاـیاطع 

يّذلا تیبلا  لها  نم  اناو  رینملا ، جارّسلا  نب  اناو  هنذاب ، هَّللا  یلا  یعادلا  نب  اناو  ریذنلا ، نب  اناو  ریـشبلا ، نب  اناو  یـصولا ، نب  اناو  یبنلا 
تیبلا لها  نم  اناو  .اریهطت  مهرهطو  سجرلا  مهنع  هَّللا  بهذا  يذـّلا  تیبلا  لها  نم  اناو  اندـنع ، نم  دعـسیو  انیلا  لزنی  لـیئربج  ناـک 

یف هدوملا  ّالا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  : ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  هیبنل  یلاعتو  كرابت  لاـقف  ملـسم ، ّلـک  یلع  مهتدوم  هَّللا  ضرتفا  يذـّلا 
تداهش زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  « ؛) 70 «) تیبلا لها  انتدوم  هنسحلا  فارتقاف  انسح » اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقی  نمو  یبرقلا 

تلحر ایند  زا  یـسک  بش  نیا  رد  دومرف : هاگ  نا  .هدرک  ادخ  شیاتـس  دمح و  هبطخ  نا  رد  .دومرف  داریا  يا  هبطخ  مالـسلا  هیلع  یلع 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  .دومن  دهاوخن  كرد  ار  وا  نیرخا  زا  کی  چیه  دریگ و  یمن  یـشیپ  وا  رب  لمع  رد  نیلوا ، زا  کی  چیه  هک  دومن 

وا پچ  فرط  لیئاکیم  شتـسار و  فرط  لیئربج  هک  یلاح  رد  دومن  یم  گـنج  داد و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ار  مچرپ  هلاو 
الط و  ) يدیفـس درز و  چیه  نیمز ، لها  رب  .داد و  یم  رارق  يزوریپ  حتف و  وا  تسد  هب  دـنوادخ  هک  نیا  ات  تشگ  یمن  زاب  و  دـندوب ،

، تشاذگن هرقن )
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ره مدرم ! يا  دومرف : هاـگ  نا  ...دـنک  هیهت  شلها  يارب  ار  یمداـخ  نا  اـب  تساوخ  یم  هک  شیاـهاطع ، يداـیز  زا  مهرد  دصـشش  زج 
رـسپ نم  مربماـیپ ، رـسپ  نم  .متـسه  یلع  نب  نسح  نم  سپ  دسانـش ، یمن  ارم  هک  سک  ره  و  دسانـش ، یم  هـک  دسانـش  یم  ارم  سک 
غارچ رسپ  نم  .میوا  نذا  هب  ادخ  يوس  هب  هدننک  توعد  رسپ  نم  .متسه و  هدنهد  میب  رسپ  نم  ما ، هدنهد  تراشب  رـسپ  نم  ما ، یـصو 

دنوادخ هک  متـسه  یتیب  لها  زا  نم  .تفر  یم  الاب  ام  دزن  زا  دش و  یم  لزان  ام  رب  لیئربج  هک  متـسه  یتیب  لها  زا  نم  .ما  هدـنهد  رون 
رب ار  اه  نا  تدوم  یتسود و  دنوادخ  هک  متـسه  یتیب  لها  زا  نم  .تسا و  هدومن  كاپ  الماک  ار  اه  نا  هدرک و  رود  نانا  زا  ار  يدیلپ 

فرتقی نم  یبرقلا و  یف  َهدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  .تسا  هدرک  بجاو  ناملسم  ره 
«. تسا تیب  لها  ام  تدوم  هنسح  ندروا  تسد  هب  انسح ،» اهیف  هل  دزن  هنسح 

(71 ،) یطویس لاثما : دنا ؛ هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  تصـش  دودح  نیعبات و  هباحـص و  زا  رفن  راهچ  تسیب و  ار  نایرج  نیا 
.نارگید لبنح و  نب  دمحا  ( 72 ،) يربط

.تسا هتسناد  تامّلسم  زا  ار  ثیدح  شریسفت  رد  ناّبح  نبا  دننام : زین  يا  هدع 

تیالو تماما و  تایاور  مجنپ : لماع 

تیالو تماما و  تایاور  مجنپ : لماع 

یلع نانا  سار  رد  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تماما و  رب  تلالد  هک  تسا  یتایاور  هعیش ، زورب  روهظ و  لماوع  زا  رگید  یکی 
: دننام دراد ؛ مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

ریدغ ثیدح   - 1

يالوم یلع  نیا  میوا  يـالوم  نم  هک  ره  ( » 73 (؛» هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف مخ  ریدـغ  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
« .تسوا

هفیلخ هدزاود  ثیدح   - 2

دهاوخ ریما  هفیلخ و  هدزاود  نم  زا  دعب  ( » 74 (؛» شیرق نم  مهّلک  اریما  رشع  انثا  يدعب  نوکی  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
« .دنتسه شیرق  زا  نانا  همه  هک  دوب 

تیالو ثیدح   - 3

ینمؤم ره  تسرپرس  یلو و  وت  ( » 75 (؛ يدعب نمؤم  ّلک  یلو  تنا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
« .یتسه نم  زا  دعب 

تیاصو ثیدح   - 4

یثراو یصو و  يربمایپ ، ره  يارب  انامه  ( » 76 (؛» یثراو ییصو و  ایلع  ّناو  اثراوو  ایصو  یبن  ّلکل  ّنا  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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« .تسا نم  ثراو  یصو و  یلع  انامه  تسا و 

تلزنم ثیدح   - 5

دزن نوراه  دننام  نم  دزن  وت  ( » 77 (؛» يدعب یبن  ّهنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنا  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
« .تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نا  رگم  ییاسوم ،

تفالخ ثیدح   - 6

وت ( » 78 (؛» اوـعیطاو هل  اوعمـساف  مکیف  یتـفیلخو  ییـصوو  یخا  تنا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
« .دینک تعاطا  ار  وا  هداد و  شوگ  وا  نانخس  هب  سپ  یشاب ، یم  تموق  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب ،

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ینید  تیعجرم  رب  ناوارف  تایاور  دوجو  مشش : لماع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ینید  تیعجرم  رب  ناوارف  تایاور  دوجو  مشش : لماع 

: مینک یم  هراشا  اه  نا  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  هک  دومن  هدافتسا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ینید  تیعجرم  ناوت  یم  زین  تایاور  زا 

نیلقث ثیدح   - 1

یلع وهو  هفرع  موی  هتجح  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیار  : » تفگ هک  دـنک  یم  لقن  يراـصنا  هَّللادـبع  نبرباـج  زا  يذـمرت 
(79 (؛» یتیب لها  یترتعو  هَّللا  باتک  اّولضت : نل  هب  متذخا  نا  ام  مکیف  تکرت  دق  سانلا ! اهیا  ای  لوقی : هتعمـسف  بطخی ، ءاوصقلا  هتقان 

.دناوخ یم  هبطخ  دوب و  راوس  ءاوصق »  » دوخ رتش  رب  هک  یلاح  رد  مدید  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هفرع  زور  عادولا  هجح  رد  »
: دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینز  گنچ  ود  نا  هب  رگا  هک  مراذگ  یم  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  مدرم ! يا  دومرف : هک  مدینش 

«. مترتع ادخ و  باتک 

بتک رد  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  شش  تصش و  تسیود و  زین  دنا و  هدرک  لقن  هباحص  زا  رفن  راهچ  یس و  ار  ثیدح  نیا  نومضم 
.دنا هدومن  هراشا  نا  هب  دوخ 

« ملعلا هنیدم  انا   » ثیدح  - 2

دارا نمف  اهباب  یلعو  ملعلا  هنیدم  انا  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  يروباشین  مکاح 
زا دـیاب  دـبایرد  ار  ملع  رهـش  تسا  هدرک  هدارا  هک  سک  ره  تسا ، نا  هزاورد  یلع  مملع و  رهـش  نـم  ( » 80 (؛» اهباب نم  اـهتایلف  ملعلا 

« .دوش دراو  نا  برد 

«. تسا نا  برد  یلع  متسه و  تمکح  هناخ  نم  «، » اهباب یلعو  همکحلا  راد  انا  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زین  و 

.دنا هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  اه  هد  نیعبات و  زا  رفن  هدزناپ  هباحص ، زا  رفن  هد  ار  ثیدح  نیا  نومضم 
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هنیفس ثیدح   - 3

لثم نم  تیب  لها  لـثم  ( » 81 (؛» راّنلا یف  ّخز  اهنع  فلخت  نم  حون ، هنیفـسک  یتیب  لها  لـثم  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
« .تفرگ دهاوخ  رارق  شتارد  دنک  فلخت  نا  زا  سکره  تسا ، حون  یتشک 

.دنا هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هاجنپ  دص و  نیعبات و  زا  رفن  تفه  هباحص ؛ زا  رفن  تشه  ار  ثیدح  نیا 

ناما ثیدح   - 4

یتیب لهاو  قرغلا  نم  ءامـسلا  لهال  ناما  موجنلا  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  يروباـشین  مکاـح 
قرغ زا  دننیمز  لها  رب  ناما  ناگراتس ، ( » 82 (؛» سیلبا بزح  اوراصف  اوفلتخا  برعلا  نم  هلیبق  اهتفلاخ  اذاف  فالتخالا ، نم  یتمال  ناما 

هدش و فالتخا  ناشدوخ  نیب  دنیامن  تفلاخم  متیب  لها  اب  برع  زا  يا  هلیبق  رگا  دـنفالتخا ، زا  تما  نیا  ناما  نم  تیب  لها  .ندـش و 
«. دش دنهاوخ  بوسحم  ناطیش  هورگ  زا 

.دنا هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  يدایز  هورگ  ار  ثیدح  نیا 

« ّقحلا عم  یلع   » ثیدح  - 5

! ایادخ راب  ار ، یلع  دنک  تمحر  ادـخ  ( » 83 (؛» راد امثیح  هعم  قحلا  ردا  ّمهّللا  اـیلع ، هَّللا  محر  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. هدب رارق  وا  اب  ار  قح  تسا  یلع  اجره 

اقرتفی نل  یلع ، عم  نارقلاو  نارقلا  عم  یلع  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لـقن  هملـس  ما  زا  يروباـشین  مکاـح 
رب رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  تسا ، یلعاب  نارق  نارق و  اـب  یلع  ( » 84 (؛» ضوحلا یَلَع  ادری  یّتح 

«. دنوش دراو  نم 

.دنا هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  اه  هد  هباحص و  زا  رفن  هس  تسیب و  ار  ثیدح  نیا 

نیا هک  اجنا  زا  هکلب  دوش  یم  بوسحم  نانا  يارب  یتلیـضف  اهنت  هن  دـش ، رکذ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناش  رد  هک  یتاـیاور  تاـیا و 
هیمیت نبا  نوچمه  تنس ؛ لها  زا  يا  هدع  ّصن  قبطو  دراد ، نارگید  رب  نانا  يرترب  تیلضفا و  رب  تلالد  تسا  نانا  يراصحنا  لیاضف 

.تسا تما  لضفا  ّقح  تماما 

لیاضف تایاور  متفه : لماع 

لیاضف تایاور  متفه : لماع 

: مینک یم  هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  لیذ  رد 

رون ثیدح   - 1
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فالا هعبراب  مدا  قلخی  نا  لبق  هَّللا  يدـی  نیب  ارون  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعو  انا  تنک  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
لاعتم دنوادخ  دزن  دـحاو  يرون  بلاط  یبا  نب  یلع  نم و  ( » 85 (؛» یلع ءزجو  انا  ءزجف  .نیئزج  رونلا  کلذ  مّسق  مدا  قلخ  اّـملف  ماـع ،

: دومن میـسقت  ءزج  ود  هب  ار  رون  نا  مدا  تقلخ  زا  دـعب  دـنک ، قلخ  ار  مدا  ترـضح  دـنوادخ  هک  نا  زا  لبق  لاـس  رازه  راـهچ  میدوب ،
« .تسا یلع  نا  رگید  ءزج  نم و  یئزج 

.دنا هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  لهچ  زا  شیب  نیعبات و  زا  رفن  تشه  هباحص ، زا  رفن  تشه  ار  ثیدح  نیا 

« قلخلا ّبحا   » ثیدح  - 2

.تسا هَّللا » یلا  قلخلا  ّبحا  : » يوبن ّصن  قبط  هک  تسا  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

کقلخ ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف : ریط  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـنع  ناـک  : » دـنک یم  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  دوخ  دنـس  هب  يذـمرت 
! ایادـخ درک : ضرع  .دوب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  یناـیرب  غرم  ( » 86 (؛» هعم لکاف  یلع  ءاجف  .ریطلا  اذـه  نم  یعم  لـکای  کـیلا 
اب دش و  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد  .دنک  تکرـش  اذغ  نیا  رد  نم  اب  ات  تسرفب  نم  دزن  ار  تدوخ  دزن  قلخ  نیرت  بوبحم 

«. درک تکرش  اذغ  رد  وا 

نانا زا  رفن  تفه  .دنا  هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هاجنپ  نیعبات و  زا  رفن  کی  دون و  هباحص ، زا  رفن  ُهن  ار  حیحـص  ثیدح  نیا 
جورم  » رد يدوعسم  دننام : دنا ؛ هتـسناد  تامّلـسم  زا  ار  ثیدح  زین  نانا  زا  یهورگ  دنا و  هدومن  فیلات  باتک  ثیدح  نیا  هرابرد  زین 

و سلاجملا » ههزن   » رد يروفـص  ( 88 «،) لوؤسلا بلاطم   » رد یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  باـعیتسالا ،»  » رد ربلا  دـبع  نبا  ( 87 «،) بهذلا
لضف
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«. لطابلا لاطبا   » رد ناهبزور  نب 

قافن نامیا و  نازیم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 3

نمؤم و رگم  ار  یلع  درادـن  تسود  « ؛» قفاـنم ـالا  اـیلع  ضغبی  ـالو  نمؤم  ـالا  اـیلع  ّبحی  ـال  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
« .قفانم رگم  ار  یلع  درادن  ضوغبم 

يذمرت ( 89 «،) حیحص  » رد ملسم  دننام  دنا ، هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  لهچ  دودح  هباحص و  زا  رفن  تشه  ار  نومـضم  نیا 
(92 «.) ننس  » رد هجام  نبا  و  ( 91 «) دنسم  » رد دمحا  ( 90 «،) حیحص  » رد

هلاو هیلع  هللا  یلصربمایپ  يونعم  ردارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 4

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یقبف  هباحصا ، نیب  یخا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنا  : » دنیوگ یم  بیسم  نب  دیعس  هَّللادبع و  نب  رباج 
هلاو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  « ؛» كوخا اناو  یخا  تنا  یلعل : لاقو  رمعو  رکب  یبا  نیب  یخاف  مالسلا ، هیلع  یلعو  رمعو  رکبوباو  هلاو 

تسب توخا  دقع  رمع  رکبوبا و  نیب  هاگ  نا  دندنام ، یقاب  یلع  رمع و  رکبوبا ، ادخ ، لوسر  اهنت  تسب و  توخا  دقع  شباحـصا  نیب 
« .ما وت  ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  سپس  و 

و ( 93) حیحـص رد  يذـمرت  لاثما : دـنا ؛ هدرک  لقن  تنـس  لها  ياملع  زا  رفن  لهچ  دودـح  هباحـص و  زا  رفن  هدراـهچ  ار  ثیدـح  نیا 
(94) .كردتسم رد  مکاح 

دجسم هب  وا  هناخ  برد  ندوب  زاب  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 5

هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  دجـسملا ، یف  هعراش  باوبا  هباحـصلا  نم  رفنل  ناک  : » دنک یم  لقن  مقرا  نب  دـیز  زا  لبنح  نب  دـمحا 
ترما نکل  هتحتفال و  ائیـش و  تددـس  ام  هَّللا  و  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف  .هیف  مهـضعب  لاقف  .یلع  باب  ّالا  باوبالا  هذـه  اودـس  هلاو :

همه دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دندوب ، هدومن  زاب  دجسم  هب  ناشلزنمزا  ار  ییاهرد  باحـصا ، زا  یهورگ  ( » 95 (؛» هتعبتاف یشب ء 
زاب متسبن و  دوخ  بناج  زا  ار  اه  برد  نم  دومرف : هاگ  نا  دنتفگ ، ینانخس  مدرم  زا  یخرب  .یلع  هناخ  برد  زا  ریغ  دوش ، هتـسب  اهرد 

« .مدومن لمع  متیرومام  هب  مدش و  رومام  هکلب  متشاذگن ،

، دجسم هب  ار  اه  برد  همه  ( » 96 (؛» یلع باب  ّالا  اهلک  باوبالا  اودس  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  يذمرت 
«. یلع هناخ  برد  زج  دیدنبب ،

.دنا هدرک  لقن  هماع  ياملع  زا  رفن  یس  هباحص و  زا  رفن  هدزاود  دودح  ار  ثیدح  نیا 

سمش در  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 6

ماق املف  سمشلا ، تبرغ  یتح  رصعلا  یّلص  نکی  ملو  یلع ، رجح  یف  هسارو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مان  : » دیوگ یم  هریرهوبا 
هک یلاح  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ( » 97 (؛» هیناث تباغ  مث  یّلص ، یتح  سمشلا  هیلع  تدرف  هل  اعد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
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هیلع هللا  یلـصربمایپ  .درک  بورغ  دیـشروخ  هک  دوب  هدناوخن  ار  رـصع  زامن  ناشیا  و  دـیباوخ ، دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناماد  رد  شرس 
هاگ نا  دروا ، ياـج  هب  دوخ  تقو  رد  ار  رـصع  زاـمن  مالـسلا  هیلع  یلع  تشگزاـب ، دیـشروخ  درک ، اـعد  وا  يارب  دـش  رادـیب  هک  هلاو 

«. تشگزاب دیشروخ 

فیلات باتک  ثیدـح  نیا  هرابرد  اه  نا  زا  رفن  هد  هک  دـنا  هدرک  لقن  هماـع  ياـملع  زا  رفن  لـهچ  هباحـص و  زا  رفن  ُهن  ار  ثیدـح  نیا 
دودح هدومن ،
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(102) .ینالطسق و  ( 101) یمثیه ( 100 ،) یقهیب ( 99 ،) یناربط ( 98 ،) يواحط رفعجوبا  لاثما : دنا ؛ هدرک  حیحصت  ار  نا  زین  رفن  هدزیس 

تئارب هروس  غالبا  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 7

کنع اهیدؤی  نل  ّهنا  لاقف : لیئربج  یتاف  مسوملا ، یلا  هئارب »  » هروسب رکبابا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  : » دـیوگ یم  عفار  وبا 
لوسر ( » 103 (؛» مسوملا یف  سانلا  یلع  اهارقو  اهذـخاف  هنیدـملاو ، هکم  نیب  هقحل  یّتح  هرثا  یف  ایلع  ثعبف  .کنم  لـجر  وا  تنا  ـالا 

: تفگ دـش و  لزان  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  لـیئربج  .داتـسرف  هکم  هب  تئارب  هروس  غـالبا  يارب  ار  رکبوبا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
یلع .داتـسرف  وا  لابند  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسوت  زا  هک  یـسک  ای  ینک  غالبا  تدوخ  دـیاب  ای  ار  هروس 

«. دومن تئارق  مدرم  رب  هتفرگ و  وا  زا  ار  هروس  دیسر ، رکبوبا  هب  هنیدم  هکم و  نیب  مالسلا  هیلع 

(104 ،) دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  زا : دنا  ترابع  نانا  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  هس  داتفه و  ار  ثیدح  نیا 
(106) .حیحص رد  يذمرت  و  ( 105) ننس رد  هجام  نبا 

هبعک دولوم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 8

 - ههجو هَّللا  مرک  بلاط -  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تدـلو  دـسا  تنب  همطاف  ّنا  رابخالا  ترتاوت  دـق  : » دـیوگ یم  يروباشین  مکاح 
ار ههجو -  هَّللا  مرک  بلاط -  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دسا ، رتخد  همطاف  هک  تسا  هدما  رتاوتم  رابخا  رد  ( » 107 (؛» هبعکلا فوج  یف 

«. دییاز هبعک  لخاد 

صاصتخا هب  زین  رفن  هن  هدومن و  حیرصت  نا  ترهش  ای  رتاوت  هب  رفن  هدزاود  هدرک ، لقن  تنـس  لها  ياملع  زا  رفن  هدفه  ار  ثیدح  نیا 
.دنا هدرک  حیرصت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  تلیضف  نیا 

ءاول نتفرگ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   - 9

هَّللا هّبحی  هلوسرو و  هَّللا  ّبحی  الجر  ادـغ  ءاّوللا  نیطعال  : » دومرف هک  دـنک  یم  لـقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یملـسا  هدـیرب 
نم هعم  ضهنو  ءاوللا ، هاطعاو  هینیع  یف  لفتف  دمرا  وهو  مالـسلا  هیلع  ایلع  اعدف  رمعو ، رکبوبا  اهل  لواطت  دغلا  نم  ناک  اّملف  .هلوسرو 

ار وا  زین  لوسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  وا  لوـسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوـخ  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  ( » 108 (؛» ضهن ام  سانلا 
رد ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دنز ، ادـص  ار  اه  نا  هک  دـندوب  رظتنم  رمع  رکبوبا و  دـعب  زور  .دـنراد  تسود 

تکرح وا  اب  زین  يا  هدـع  داد و  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  هاگ  نا  دـیلام ، وا  مشچ  رد  ناـهد  با  دز و  ادـص  تشاد  مشچ  درد  هک  یلاـح 
« .دندرک

نمؤم ناملسم و  نیلوا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 10

هک تسا  نم  باحصا  زا  رفن  نیلوا  یلع  ( » 109 (؛» امالسا یباحصا  لوال  ّهنا  : » دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
«. دروا مالسا 

هلاو هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  رازگزامن  نیلوا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 11
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عبـس هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عم  هَّللا  تدبع  : » دومرف هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاح 
«. مدرک تدابع  نارگید  زا  لبق  لاس  تفه  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  ( » 110 (؛» هّمالا هذه  نم  دحا  هدبعی  نا  لبق  نینس 

هعیش حدم  رد  ناوارف  تایاور  دوجو  متشه : لماع 

تحت ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  میبای  یم  يرایسب  تایاور  تنـس  لها  یثیدح  رداصم  رد 
: مینک یم  هراشا  اه  نا  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا ، هداد  رارق  شیاتس  حدم و  دروم  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  ناونع 

و هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  مالـسلا  هیلع  یلع  لبقاف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـنع  اّنک  : » دـیوگ یم  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج 
هلاو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  ( » 111 (؛» ...اُونَما نیِّذلا  ّنا  : » تلزن .همایقلا و  موی  نوزئافلا  مهل  هتعیـش  اذه و  ّنا  هدیب  یـسفن  يذلا 

و یلع )  ) نیا انامه  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  مسق  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دش ، دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  میدوب 
« .دش دنهاوخ  لیان  تداعس  تشهب و  زوف  هب  تمایق  زور  هک  دنتسه  یناسک  اعطق  وا  نایعیش 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  ( » 112 (؛» هنجلا یف  کتعیـش  تنا و  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
«. دوب دیهاوخ  تشهب  رد  تنایعیش  وت و  دومرف : نم  هب  هلاو 

، رجح نبا  رکاسع ، نبا  زا : دنترابع  اه  نا  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  لقن  تنـس  لها  ياملع  زا  رفن  راهچ  یـس و  دودح  ار  نومـضم  نیا 
، يدـنه یقتم  يوانم ، همـالع  يدادـغب ، بیطخ  يربط ، يرذـالب ، رجح ، نبا  یطویـس ، يروباـشین ، مکاـح  یمثیه ، یناربط ، ریثا ، نبا 

.یناکوش یسولا و 

تغل رد  هعیش  موهفم 

.تسا هتفر  راک  هب  انعم  ود  رد  تغل  رظن  زا  هعیش  هژاو 

ناـسل رد  هک  ناـنچ  دـشاب ؛ يرگید  عباـت  یکی  هک  نیا  نودـب  لـمع ، اـی  هدـیقع  رد  هورگ  ود  اـی  درف  ود  یگنهاـمه  تقفاوـم و   - 1
« .دنمان هعیش  ار  دننک  عامتجا  يرما  رب  هک  یموق  ره  سپ  .دننک  عامتجا  يرما  رب  هک  دنیوگ  ار  یتعامج  هعیش  : » هدما ( 113) برعلا

میرک نارق  رد  انعم  نیا 
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ْنِم َّناو  تسا « : هدش  دای  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هعیش  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  زا  هک  نانچ  تسا ؛ هتفر  راک  هب  زین 
(114 «.) َمیهاْربَال ِهتَعیِش 

رد وا  شور  هک  اج  نا  زا  یلو  دوبن ، حون  تعیرش  وریپ  دوب و  تعیرش  بحاص  مزعلا و  اولوا  ناربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 
.تسا هدش  هدیمان  حون ) اب  گنهامه   ) حون هعیش  دوب ، حون  شور  اب  گنهامه  دیحوت 

زین نا  سکع  تسناد ، مدقتم  درف  هعیـش  ناوت  یم  ار  رخاتم  درف  هک  هنوگ  نامه  ینعی  تسین ، طرـش  ینامز  رّخات  مدقت و  انعم  نیا  رد 
نارفاک ناکرشم و  عایـشا »  » زا دوصقم  ( 116 «،) ْمکَعایْـشا انکَلها  دََـقلو  تسا « : هدـما  میرک  نارق  رد  هک  نانچ  ( 115) .تسا هتفریذپ 

(117) .دنا هدوب  تلاسر  رصع  نارفاک  ناکرشم و  دننامه  ناشناربمایپ  اب  تفلاخم  رد  هک  دننیشیپ  ياه  تما 

هدیقع و زا  يوریپ  ( 118 «.) تسوا راصنا  عابتا و  لجر ، هعیـش  : » تسا هدـما  طیحملا » سوماق   » رد يرگید : زا  يوریپ  تعباـتم و   - 2
رد میرک  نارق  هک  نانچ  تسا ؛ دارم  انعم  نیا  زین  هعیـش  هژاو  دربراک  رد  .تسا  هارمه  یتسود  تبحم و  اب  الومعم  يرگید  مسر  هار و 

يِذَّلا یَلَع  ِهتَعیِش  ْنِم  يِذَّلا  هَثاغَتْـساَف  تسا « : هدومرف  دوب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ناوریپ  ناراداوه و  زا  هک  یطبق  يدرف  دروم 
« .تساوخ نمشد  هیلع  يرای  یهاوخداد و  دوب ، یسوم  هعیش  هک  صخش  نا  لاح  نا  رد  ( » 119 (؛» هودَع ْنِم 

دهاوخ هدارا  انعم  نیمه  دـشابن ، نایم  رد  يا  هنیرق  هاگره  تسا و  رت  فورعم  رت و  هدـش  هتخانـش  مود  ياـنعم  هدـشدای  ياـنعم  ود  زا 
.تسا هدش  عقاو  هجوت  دروم  رتشیب  انعم  نیا  زین  ریسفت  تغل و  بتک  رد  هک  نانچ  دش ؛

حالطصا رد  هعیش  موهفم 

هدزاود هعیش  رب  قلطم  روط  هب  ار  هعیش  ناونع  لحن ، للم و  رد  ناقّقحم  ناخروم و 
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: مینک یم  هراشا  تاملک  نیا  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  هک  دننک  یم  قالطا  یماما 

یناسک هب  ( » 120 (؛» هیـصوو اصن  هتفالخو  هتماماب  اولاقو  صوصخلا  یلع  ایلع  اوعیاش  نیّذلا  مه  هعیـشلا  : » دـیوگ یم  یناتـسرهش   - 1
« .دوش یم  قالطا  هعیش  دنا ، هتفریذپ  تیصو  ّصن و  ببس  هب  ار  وا  تفالخ  تماما و  هدومن و  يوریپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  طقف  هک 

یلع فلـسلا  فلخلا و  نم  نیملکتملا  ءاهقفلا و  فرع  یف  قلطی  عابتالا و  بحـصلا و  مه  هغل  هعیـشلا  : » دسیون یم  نودـلخ  نبا   - 2
دـالوا یلع و  ناوریپ  هب  ناـمّلکتم  ناـهیقف و  فرع  رد  اـّما  تسا ، وریپ  هارمه و  ياـنعم  هب  تـغل  رد  هعیـش  ( » 121 (؛» هینب یلع و  عاـبتا 

«. دوش یم  قالطا  مالسلا  مهیلعوا 

هلاو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  ماـمالا  ّهنا  اولاـقو  اـیلع  اوعیاـش  نیذـلا  مه  هعیـشلا  : » دـسیون یم  یناـجرج  فیرـش  دیـس  ریم   - 3
هدوـمن و يوریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دوـش  یم  هتفگ  یناـسک  هب  هعیـش  ( » 122 (؛» هدالوا نعو  هنع  جرختال  هماـمالا  ّنا  اودـقتعاو 

«. دوش یمن  جراخ  شنادنزرف  وا و  زا  تماما  هک  دندقتعم  دنا و  هتفریذپ  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  سپ  ار  وا  تماما 

اولاق هدالوا و  نع  جرختال  همامالا  ّنا  اودقتعا  هتماما و  یف  ایلع  اوعیاش  نیذـلا  مه  هعیـشلا  و  : » دـسیون یم  يدـجو  دـیرف  دّـمحم   - 4
هلاو هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  نوکی  نا  دبال  .نیدلا و  نکر  یه  هیلوصا  هیضق  یه  لب  هماعلا  رایتخاب  طانت  هیحلصم  هیضق  همامالا  تسیل 
لاح یف  ّالا  العفو  الوق  يربتلا  یلوتلاب و  لوقلا  رئاغصلا و  رئابکلا و  نم  همئالا  همصعب  نولوقی  هعیـشلا  .احیرـص و  کلذ  یلع  ّصن  دق 

زا جراخ  ار  تماما  دـنا و  هدرک  يوریپ  وا  زا  هتـسناد و  ماما  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یناسک  هب  ( » 123 (؛» ملاظ شطب  اوفاخ  اذا  هیقتلا 
، دنناد یمن  وا  دالوا 
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یفرعم ماما  ناونع  هب  ار  یـسک  دوخ  رایتخا  هب  تّما  ات  تسین  یتحلـصم  يا  هیـضق  تماما  هک  دـندقتعم  ناـنیا  .دوش  یم  قـالطا  هعیش 
زا سپ  ماما  تحارـص ، هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیاب  تهج  نیمه  هب  .دـشاب  یم  نید  ناکرا  زا  يا  هیاپ  نکر و  هکلب  دـننک ،

: دنیوگ یم  هتسناد و  موصعم  هریغص  هریبک و  ناهانگ  زا  ار  ناماما  نانا  هک  تسا  نیا  هعیـش  رگید  تادقتعم  زا  .دیامن  یفرعم  ار  دوخ 
هیقت دـناوت  یم  لاح  نا  رد  هک  دـسرتب  ملاظ  نمـشد  زا  هک  نیا  رگم  دـنک ، تیاـعر  ار  يربت  ّیلوت و  دـیاب  راـتفر  راـتفگ و  رد  ناـسنا 

« .دیامن

مسا نیا  ( » 124 (؛» اصاخ مهل  امسا  راص  یتح  هتیب  لهاو  ایلع  ّیلوتی  نم  لک  یلع  مسالا  اذه  بلغ  دق  و  : » دیوگ یم  يدابا  زوریف   - 5
اه نا  ّصاخ  ّمسا  هک  ییاج  ات  هدرک ، ادیپ  هبلغ  تسا ، هدومن  لوبق  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یلع و  تیالو  هک  یسک  ره  رب  هعیـش ) )

« .تسا هتفرگ  رارق 

اذاف .اصاخ  امـسا  مهل  راص  یتح  هتیب  لهاو  ضر   - ایلع ّیلوتی  ّهنا  معزی  نم  لک  یلع  مسالا  اذه  بلغ  دـقو  : » دـیوگ یم  ریثا  نبا   - 6
ار شتیب  لها  و  هنع -  هللا  یـضر  یلع -  تیـالو  هک  یـسک  ره  رب  هعیـش -  مسا -  نیا  ( » 125 (؛» مهنم ّهنا  فرع  هعیـشلا  نم  نالف  لیق 

انعم نیا  هب  تسا  هعیـش  زا  صخـش  نـالف  دوش : هتفگ  هاـگره  سپ  .تسا  هدرک  ادـیپ  هبلغ  دوش ، وا  صاـخ  مسا  هک  یثـیح  هب  دریذـپب 
«. ددرگ یم  هتخانش 

(126) .تسا هدیسر  زین  روظنم  نبا  زا  ریبعت  نیا 

هک تسا  یموق  هعیـش  ( » 127 (؛» مهنولاویو هلاو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  یبنلا  هرتـع  يوه  نووهی  موق  هعیـشلاو  : » دـیوگ یم  يرهزا   - 7
دراد لد  رد  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترتع  ياوه 
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«. تسا هتفریذپ  ار  وا  تیالو  و 

تماما هب  نانا  ندوب  رتراوازـس  وا و  لا  یلع و  ّتبحم  رب  هک  تسا  ناناملـسم  زا  یگرزب  هقرف  هعیـش  : » تسا هدما  طیـسولا » مجعم   » رد
(128 «) دنا هدرک  عامتجا 

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  رئاس  یلع  هنومدقی  ایلع و  اوعیاش  مّهنال  هعیشلا ؛ مهل  لیق  اّمناو  : » دیوگ یم  يرعـشا  نسحلاوبا   - 8
باحـصا ریاـس  رب  ار  وا  هدوـمن و  يوریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دوـش  یم  قـالطا  هعیـش  تـهج  نـیا  هـب  نایعیـش ، هـب  ( » 129 (؛» هلاو

« .دنراد یم  مدقم  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هلاو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  مامالا  ّهنا  اولاقو  ایلع  اوعیاب  مالـسالا  قرف  رابک  نم  هقرف  هعیـشلا  : » دـیوگ یم  یناتـسب  سرطپ   - 9
هک تسا  یمالسا  گرزب  ياه  هورگ  زا  یکی  هعیـش  ( » 130 (؛» هدالوا نعو  هنع  جرختال  همامالا  ّنا  اودـقتعاو  یفخلا  وا  یلجلا  صنلاب 

یّفخ ای  یّلج  ّصن  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  سپ  تماما  هک  نیا  هب  دندقتعم  هک  دنا  یناسک  نانا  .دـنا  هدرک  تعیب  یلع  اب 
« .دوش یمن  جراخ  شدالوا  وا و  زا  بصنم  نیا  تسا و  هدیسر  مالسلا  هیلع  یلع  هب 

القتسم ایحالطصا  ینعم  تذختا  هعیشلا  هملک  : » دیوگ یم  یباهو -  ناگدنسیون  زا  خیشلا -  نسح  ضئاع  یلع  نب  رصان  رتکد   - 10
مالـسالا هدـعاقو  نیدـلا  نکر  اّهنا  لب  مهنییعتب ، اهب  مئاقلا  نیعتی  همالا  رظن  یلا  تسیل  همامالا  ّنا  اودـقتعا  هعاـمج  یلع  تقلطا  ثیح 

هب یّصاخ  یحالطصا  يانعم  هعیش ، هملک  ( » 131 (؛» هّمالل مامالا  نیعی  نا  هیلع  بجی  لب  همالا  یلا  اهـضیوفتالو  اهلافغا  یبنل  زوجیالو 
ار نا  هکلب  دـشاب ، ربتعم  نا  رد  تّما  رظن  اـت  دـنناد  یمن  یمومع  حـلاصم  زا  ار  تماـما  هک  دوش  یم  قـالطا  یناـسک  هب  هتفرگ و  دوخ 

هلاو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسین  زیاج  هک  دندقتعم  هتسناد و  نید  ناکرا  زا  ینکر 
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یفرعم ار  یـصخش  نینچ  اـت  تسا  بجاو  وا  رب  هکلب  دـیامن ، راذـگاو  تّما  هب  ار  نا  اـی  هدوـمن و  تلفغ  دوـخ  زا  سپ  ماـما  نـییعت  زا 
« .دیامن

مامالا ّهنا  دقتعا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  یلع  همدقو  ایلع  عیاش  نم  هعیـشلا  : » دیوگ یم  زین  هللا  همحردیفم  خیـش   - 11
هدومن يوریپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هک  یناسک  هب  ( » 132 (؛» اضیا یلاعت  هَّللا  نم  هدارابو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  هیـصوب 

هللا یلصادخ  لوسر  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دندقتعم  اه  نا  .دوش  یم  هتفگ  هعیش  دنا ، هتشاد  مدقم  هباحص  رگید  رب  ار  وا  و 
« .تسا هدش  یفرعم  ماما  ناونع  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیصو  لاعتم و  دنوادخ  هدارا  هب  هلاو  هیلع 

عیشت هب  توعد  ربمایپ و 

ریَخ ْمه  کـَِئلوا  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعو  اُونَما  َنیِذَّلا  َّنا  یلاـعت « : هَّللا  لزنا  اّـمل  : » دـنا هدرک  لـقن  ساـبع  نبا  زا  نارگید  رجح و  نبا   - 1
اُولِمَعو اوـُنَما  َنیِذَّلا  َّنا  هیا «  دـنوادخ  هک  یماـگنه  ( » 133 (؛» ...کتعیـشو تنا  وه  یلعل : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  ِهیرَبـْلا »

: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  باطخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  درک  لزان  ار  ( 134 «) ِهیرَْبلا ریَخ  ْمه  ِکَئلوا  ِتاـِحلاّصلا 
«. ...تسا وت  نایعیش  وت و  نا  زا  دوصقم  »

« ِهیرَْبلا ریَخ  ْمه  ِکَئلوا  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعو  اُونَما  َنیِذَّلا  َّنا  هیالا «  هذـه  تلزن   » هک هدرک  لقن  ساـبع  نبا  زا  زین  یناکـسح  مکاـح   - 2
.دش لزان  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یلع و  ناش  رد  ...ِتاِحلاّصلا » اُولِمَعو  اُونَما  َنیِذَّلا  َّنا  هیا «  نیا  ( » 135 (؛» تیبلا لها  یلع و  یف 

يردـص یلا  هدنـسم  اناو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنـس  هب  زین  و   - 3
عمست ملا  یلع ! ای  لاقف :
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نم هک  یلاح  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ( » 136 (؛» ...ضوحلا مکدعوم  يدعومو و  کتعیش  مه  ...اُونَما » َنیِذَّلا  َّنا  هَّللا «:  لوق 
اُولِمَعو اوـُنَما  َنیِذَّلا  َّنا  یلاـعت « : دـنوادخ  لوـق  اـیا  یلع ! يا  دوـمرف : ترـضح  دوـمن ، تلحر  اـیند  زا  مدوـب  هدنابـسچ  هنیـس  هب  ار  وا 

( رثوک  ) ضوح راـنک  رد  امـش  دـعوم  نم و  دـعوم  دنتـسه و  وت  نایعیـش  اـه  نا  يا ؟ هدینـشن  ار  ِهیرَبـْلا » ریَخ  ْمه  کـَِئلوا  ِتاـِحلاّصلا 
«. ...تسا

َنیِذَّلا َّنا  نیا «  رقت  اّما  هشئاع ! اـی  لاـق : هَّللا ؟ یلا  قلخلا  مرکا  نم  هَّللا : لوسرل  تلق  تفگ : هک  هدرک  لـقن  هشیاـع  زا  هیودرم  نبا   - 4
هلاو هیلع  هللا  یلصربمایپ  .تسا  دنوادخ  رب  قلخ  نیرت  میرک  یسک  هچ  مدرک  ضرع  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  ( 137 (؛» ...اُونَما

«. ...ِهیرَْبلا ریَخ  ْمه  ِکَئلوا  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعو  اُونَما  َنیِذَّلا  َّنا  ار «  هیا  نیا  يا  هدناوخن  ایا  دومرف :

لاقف یلع ، لبقاف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دنع  اّنک  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  شدنـس  هب  رکاسع  نبا   - 5
باحـصا ناکف  ...اُونَما » َنیِذَّلا  َّنا  تلزنو « : .همیقلا  موی  نوزئافلا  مهل  هتعیـشو  اذه  ّنا  هدیب  یـسفن  يذـلاو  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

یلصربمایپ .دش  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  هک  میدوب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  ام  ( » 138 (؛» هیربلا ریخ  ءاج  اولاق : یلع  لـبقا  اذا  یبنلا 
هب تمایق  زور  رد  متح  روط  هب  وا  نایعیـش  ناوریپ و  و  یلع )  ) نیا انامه  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  دومرف : هلاو  هیلع  هللا 

هاگره اذل  ِهیرَْبلا .» ریَخ  ْمه  ِکَئلوا  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعو  اُونَما  َنیِذَّلا  َّنا  دش « : لزان  هیا  نیا  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .دیـسر  دنهاوخ  زوف 
هیربلا ریخ  دنتفگ : یم  دیا  یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دندرک  یم  هدهاشم  ربمایپ  باحصا 
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«. دما

َنیِذَّلا َّنا  هَّللا «  لوق  عمست  ملا  : » دومرف نم  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هیودرم  نبا   - 6
«. ...تسا وت  نایعیش  وت و  دوصقم  ...اُونَما ،» َنیِذَّلا  َّنا  يا «  هدینشن  ار  ادخ  لوق  ایا  ( 139 (؛» ...کتعیش تنا و  ...اُونَما »

هک هدرک  لقن  ِهیرَْبلا » ریَخ  ْمه  ِکَئلوا  هیا «  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دوراجلا  یبا  زا  شدنـس  هب  دوخ  ریـسفت  رد  يربط   - 7
«. وت نایعیش  یلع و  يا  یتسه  وت  دوصقم  ( » 140 (؛» کتعیش یلع و  ای  تنا  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

نومضم مه  تایاور 

: مینک یم  يا  هراشا  اه  نا  زا  یخرب  هب  هک  دوش  یم  تفای  تنس  لها  یثیدح  رداصم  رد  نومضم  نیمه  هب  يرگید  تایاور 

لاقف ضر -  یلع -  اهعبتف  همطاف  هتتاف  يدـنع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناـکو  یتلیل  تناـک  : » هدرک لـقن  هملـس  ّما  زا  رجح  نبا   - 1
یلصادخ لوسر  هک  دوب  نم  تبون  ( » 141 (؛» هنجلا یف  کتعیشو  تنا  هنجلا ، یف  کباحـصاو  تنا  یلع ! ای  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

هلاو هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دما  مالسلا  هیلع  یلع  وا  لابند  هب  دما و  ترـضح  غارـس  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دشاب ، نم  دزن  هلاو  هیلع  هللا 
.دوب دیهاوخ  تشهب  رد  وت  نایعیش  وت و  دیشاب ، یم  تشهب  رد  وت  باحصا  وت و  یلع ! يا  دومرف :

هک هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  ( 142 «) َنُولدـْعی ِهبو    ّ ِقَْحلِاب َنودـهی  ٌهَّما  انْقَلَخ  ْنَّمِمو  هیا «  لـیذ  رد  یناکـسح  مکاـح   - 2
«. دنشاب یم  نم  نایعیش  نم و  اه  نا  زا  دوصقم  (» 143 (؛» یتعیشو انا  مه  :» دومرف

نوعبس هّنجلا  یتّما  نم  نولخدی  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  شدنـس  هب  یلزاغم  نبا   - 3
(144 (؛» مهماما تناو  کتعیش  مه  لاقف : یلع  یلا  تفتلا  ّمث  .مهیلع  باسحال  افلا 
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دناوت نایعیش  نانیا  دومرف : هدرک و  تافتلا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هاگ  نا  .دنوش  یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  رفن  رازه  داتفه  متّما  زا  »
.ینانا ماما  وت  و 

هدرک و رظن  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  يردخ  دیعـسوبا  زا  شدنـس  هب  یعفاش  یجنگ   - 4
«. دیتشهب تمایق  زور  رد  وا  نایعیش  و  یلع )  ) نیا ( » 145 (؛» همیقلا موی  نوزئافلا  مه  هتعیشو  اذه  : » دومرف

، رون نم  ربانم  یلع  کتعیش  ّناو  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یمزراوخ   - 5
(146 «.) ...تسا وت  نابز  رب  ّقح  انامه  و  دنرون ، زا  ییاهربنم  رب  وت  نایعیش  انامه  و  « ؛» ...کناسل یلع  قحلا  ّناو 

یف کتعیش  تنا و  : » دومرف وا  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنـس  هب  رکاسع  نبا   - 6
«. دیتشهب رد  وت  نایعیش  وت و  ( » 147 (؛» هّنجلا

شرعلا ّلظ  یلا  نوقباسلا  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنـس  هب  يدوهمـس   - 7
رب ناگدنریگ  تقبـس  لاح  هب  اشوخ  ( » 148 (؛» كّوبحمو یلع  ای  کتعیـش  لاق : مه ؟ نمو  هَّللا ! لوسر  اـی  لـیق  .مهل  یبوط  همیقلا  موی 

.وت نیّبحم  یلع و  يا  وت  نایعیش  دومرف : دننایک ؟ نانا  ادخ ! لوسر  يا  دش : ضرع  .تمایق  زور  رد  یهلا  شرع  هیاس 

کتعیشو تنا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دوخ  دنس  هب  يدادغب  بیطخ   - 8
« .دنتشهب رد  وت  نایعیش  وت و  ( » 149 (؛» هّنجلا یف 

ّناو یتّما ، نم  هّنجلا  لخاد  لوا  تنا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یمثیه   - 9
ربانم یلع  کتعیش 
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«. ...دنرون زا  ییاهربنم  رب  وت  نایعیش  انامه  .دوش و  یم  تشهب  لخاد  نم  تما  زا  هک  یتسه  یسک  لوا  وت  ( » 150 (؛» ...رون نم 

نوزئافلا مه  هتعیشو  یلع  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  اهنع -  هَّللا  یـضر  هملـس -  ما  زا  يوانم  همالع   - 10
« .دنتمایق زور  رد  ناگتفای  تاجن  نازئاف و  نامه  وا  نایعیش  یلع و  ( » 151 (؛» همایقلا موی 

ثیداحا دافم 

: دراد هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  ثیداحا  هنوگ  نیا 

يرکف طـخ  شیادـیپ  يارب  هار  ندرکزاـب  هجیتـن  رد  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  زا  يوریپ  تعباـتم و  عیـشت و  هب  مدرم  توعد   - 1
.تسا هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  صخش  هیحان  زا  توعد  نیا  .دشاب و  عیشت  نامه  هک  هباحص  نیب  صاخ 

هلاو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  يور  هلابند  عیـشت و  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  لوا  هتکن  عبت  هب   - 2
.دش دهاوخ  نا  ياقب  دادتما و  ببس  هکلب  دوب ، دهاوخن  مالسا  زا  ریغ  يرما 

: دوش یم  دییات  زین  هدما  تنس  لها  یثیدح  رداصم  رد  هک  يرگید  ثیداحا  اب  بلطم  نیا 

نمو ینعاطا ، دقف  ایلع  عاطا  نمو  هَّللا ، یـصع  دقف  یناصع  نمو  هَّللا ، عاطا  دـقف  ینعاطا  نم  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ینامرفان ار  ادـخ  دـنک  ینامرفان  ارم  یـسکره  و  هدرک ، تعاطا  ار  ادـخ  دـنک  تعاـطا  ارم  سکره  ( » 152 (؛» یناصع دقف  ایلع  یـصع 

«. تسا هدرک  ینامرفان  ارم  دنک  ینامرفان  ار  یلع  سکره  و  هدرک ، تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ار  یلع  سکره  .تسا و  هدرک 

نایوار كردتسملا » صیخلت   » رد زین  یبهذ  هدرک و  نیخیش  طرش  ربانب  نا  تحص  هب  حیرصت  يروباشین  مکاح  هک  تسا  یثیدح  نیا 
.تسا هدومن  قیثوت  ار  نا 

تنس لها  ياملع  زا  ثیداحا  نایوار 

: زا دنترابع  اه  نا  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  رکذ  دوخ  ياه  باتک  رد  تنس  لها  ياملع  زا  يدایز  هورگ  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا 

(153) .رکاسع نبا   - 1

(154) .یمتیه رجح  نبا   - 2

(155) .یناهفصا میعنوبا   - 3

(156) .ریثا نبا   - 4

(157) .یفنح یناکسح  مکاح   - 5
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(158) .یملید  - 6

(159) .یناربط  - 7

(160) .یمثیه  - 8

(161) .یطویس  - 9

(162) .يزودنق  - 10

(163) .یعفاش یلزاغم  نبا   - 11

(164) .یعفاش یجنگ   - 12

(165) .یئوّمح  - 13

(166) .یمزراوخ  - 14

(167) .رجح نبا   - 15

(168) .يرذالب  - 16

 - 17
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(169) .يدوهمس

(170) .يربط  - 18

(171) .یکلام غابص  نبا   - 19

(172) .يدادغب بیطخ   - 20

(173) .يدوعسم  - 21

(174) .ینادمه یلع  دیس  ریم   - 22

(175) .يوانم  - 23

(176) .یبهذ  - 24

(177) .یناهفصا جرفلا  وبا   - 25

(178) .یجنلبش  - 26

(179) .يدنه یقتم   - 27

(180) .یسولا  - 28

(181) .یناکوش  - 29

ثیداحا حیحصت 

ثیداحا حیحصت 

: دومن حیحصت  ناوت  یم  فلتخم  قرط  زا  ار  ثیداحا  نیا 

يدنس  - 1

نیا هک  نا  اصوصخ  دنک ، لصاح  نانیمطا  نا  نومـضم  هب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  ناوارف  يدـح  هب  نیقیرف  بتک  رد  تایاور  نیا 
لباق تایاور  نیا  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  دوخ  هبون  هب  نیا  و  تسا ، هدوبن  اه  نا  داقتعا  قفاوم  هک  دنا  هدرک  لقن  تنس  لها  ار  تایور 

نا دنـس  رد  هک  نا  نودب  ثیداحا  نیا  زا  یخرب  لقن  زا  دعب  یمتیه  رجح  نبا  اذـل  .تسناد و  یلعج  ار  اه  نا  ناوت  یمن  هدوبن و  راکنا 
.تسا هدمارب  یلالد  هیجوت  ددصرد  دنک  دراو  يداریا  اه 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


ینومضم  - 2

ریخ  » یعقاو قادصم  دنتاجن و  لها  زا  وا  ناوریپ  نایعیـش و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هک  هدـش  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  تایاور  نیا  رد 
زا دـعب  هعماج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يربهر  ندوب و  وگلا  هب  هراـشا  ثیداـحا  نیا  نومـضم  تقیقح  رد  سپ  .دنـشاب  یم  هیربلا »

وگلا ار  وا  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  ات  دنراد  هفیظو  ناناملسم  زا  کی  ره  هک  نیا  دراد و  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
لثم داد ؛ رارق  دیکات  دییات و  دروم  رگید  دنسلا  حیحص  رتاوتم و  ثیداحا  اب  ناوت  یم  ار  نومـضم  نیا  .دننک  يوریپ  وا  زا  هداد و  رارق 
دوخ زا  دعب  ماما  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اه  نا  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یثیداحا  رگید  ریدغ و  ثیدح  نیلقث ، ثیدح 

.تسا هدرک  توعد  وا  زا  تعباتم  هب  زین  ار  مدرم  هدرک و  یفرعم 

تماما اب  هیا  طابترا 

باختنا هب  هک  نیا  ای  دوش  نییعت  دنوادخ  بناج  زا  دیاب  ماما  هک  تسا  یباصتنا  تماما  ایا  هک  تسا  فالتخا  تنـس  لها  هعیـش و  نیب 
هیلع یلع  ماما  هک  دـیا  یم  تسد  هب  تسا  هدـما  نا  لیذ  رد  هک  یتاـیاور  هیا و  نیا  زا  تروص  ود  ره  رد  تسا ؟ هدـش  راذـگاو  مدرم 

، دنشاب ماما  ربهر و  دیاب  اه  نیرتهب  هک  تسا  هیمیت  نبا  یّتح  تقفاوم  دروم  یّلک  لصا  نیا  هک  اج  نا  زا  .تسا و  مدرم  نیرتهب  مالسلا 
یلص مرکا  لوسر  زا  دعب  یمالسا  هعماج  ربهر  ماما و  دیاب  تسا  نیرتهب  هک  تهج  نا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  میریگ  یم  هجیتن 

.باختنا ای  دشاب و  باصتنا  هب  تفالخ  هک  هاوخ  دشاب ، هلاو  هیلع  هللا 

زا ادخ  ْهنَع » اوُضرو  ْمْهنَع  هَّللا  یِضر  : » تسا هدما  نینچ  هیربلا » ریخ   » هیا زا  دعب  رگید : نایب  هب 
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وا نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  تفص  نیا ، دش  رکذ  هک  یتایاور  قباطم  .دنشاب و  یم  یضار  ادخ  زا  زین  نانا  تسا و  یـضار  نانا 
ریخ  » هک دـیا  یم  تسد  هب  مینک ، همیمـض  انید » َمالْـسْالا  ُمَکل  ُتیِـضرو   »... ینعی لامکا »  » هیا اب  ار  هیا  نیا  هک  یماگنه  .دـشاب و  یم 

حیحص تایاور  قباطم  اریز  دنشاب ؛ هدروا  تسد  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لاناک  زا  ار  حلاص  لمع  نامیا و  هک  دنتـسه  یناسک  هیربلا »
.تسا هدش  لزان  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  مخریدغ  هعقاو  زا  دعب  لامکا  هیا  دنسلا ،

تاهبش یسررب 

تاهبش یسررب 

هک دنا  هدمارب  ددصرد  تنس  لها  اذل  تسا  ترـضح  نا  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تیناقح  رب  ّصن  تایاور  نیا  هک  اج  نا  زا 
: میهد یم  خساپ  هتخادرپ و  اه  نا  زا  کی  ره  یسررب  هب  کنیا  دننک ، دراو  هشدخ  اه  نا  رد  نکمم  قیرط  ره  زا 

!! هلاو هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرترب   - 1

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  وا  هک  دـیا  یم  مزال  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیربلا » ریخ   » زا روظنم  رگا  : » دـیوگ یم  یـسولا 
(182 «.) دوش یم  زین  ربمایپ  لماش  هدما و  قلطم  روط  هب  نوچ  دشاب ، رتالاب  هلاو  هیلع 

خساپ

جراخ اصّـصخت  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اذـل  .دراد و  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  مدرم  نیرتهب  هب  هراـشا  هیا  ـالوا :
.تسا

هیلع هللا  یلـصربمایپ  سفن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رون »  » ثیدـح و  ریط »  » ثیدـح و  هلهابم »  » هیا نوچمه  هلدا ؛ زا  یخرب  قباطم  اـیناث :
هتشاد هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يرترب  رب  تلالد  ات  تسین  ییادج  ود  نا  نیب  و  تسا ، لیاضف  عیمج  رد  هلاو 

.دشاب

سپ .تسا  مالسا  یمارگ  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  اه  نا  زا  یکی  هک  تسا  هدرک  رکذ  تفص  دنچ  نارق  ندش ، هیربلا » ریخ   » يارب اثلاث :
.تسا هدیسر  ندوب  هیربلا » ریخ   » ماقم هب  مالسا  ربمایپ  تلاسر  هب  نامیا  تهج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  ینعی  هیربلا  ریخ  زا  يوریپ  هب  ار  اه  نا  هدرک و  دوخ  تما  هب  باطخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اعبار :
يور درف  نیرتهب  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شتافو  زا  دعب  هک  دـنک  یم  توعد  ار  مدرم  هک  تسا  حـضاو  .دـنک  یم  توعد 

.دننک تعباتم  تسا  نیمز 

!! ّبحم ینعی  هعیش   - 2

؛ دنتنـس لها  نامه  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  : » دیوگ یم  ثیداحا  نیا  زا  یخرب  لقن  زا  دعب  هقرحملا » قعاوصلا   » رد یکم  رجح  نبا 
یم یلع  نمـشد  همه  تنـس  لها  زا  ریغ  اما  و  دـنراد ، تسود  هداد  ناـمرف  لوسر  ادـخ و  هک  روط  نا  ار  یلع  هک  دنتـسه  اـه  نا  اریز 
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نیمه هب  و  تسا ، ینمـشد  نیرت  گرزب  تقیقح  رد  دراد  فارحنا  تیادـه  هار  زا  هدوـب و  عرـش  زا  جراـخ  هـک  یتـّبحم  اریز  دنـشاب ؛
(183 «.) ...دوش یم  اه  نا  تکاله  ببس  هک  تسا  تهج 

خساپ

هب تغل  رد  هعیـش  درادـن ، يراگزاس  هعیـش  هملک  اب  انعم  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدرک  اـنعم  ّبحم  هب  ار  هعیـش »  » هملک ناـشیا  ـالوا :
.تسا وریپ  يانعم 

تیب لها  زا  هک  دوش  یم  قالطا  یهورگ  هب  حالطصا  رد  هعیش  اریز  درادن ؛ يراگزاس  زین  هعیش »  » یحالطـصا يانعم  اب  انعم  نیا  ایناث :
.دنشاب یم  اه  نا  تیاصو  تماما و  هب  لئاق  هدرک و  يوریپ  تراهط  تمصع و 

صن هب  وا  تفالخ  تماما و  هب  هدرک و  يوریپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  صوصخ  روط  هب  هک  دنتسه  یناسک  هعیش  : » دیوگ یم  یناتسرهش 
(184 «.) دنا هدش  لئاق  تیصو  و 

زا دعب  ماما  وا  هک  دندقتعم  هدرک و  تعیاشم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنتـسه  یناسک  هعیـش  : » دـیوگ یم  یناجرج  فیرـش  دیـس  ریم 
(185 «.) دوش یمن  جراخ  شدالوا  وا و  زا  تماما  تسادخ و  لوسر 

باتک و رد  هک  هنوگ  نا  دنتسه  وا  ّبحم  هک  دنتنس  لها  نامه  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  رگا  مییوگ : یم  رجح  نبا  هب  اثلاث :
یّلقتسم هلاسر  هک  تسین  رجح  نبا  دوخ  رگم  دنیاتس ؟ یم  ار  اه  نا  هدرک و  فیلات  باتک  وا  نانمـشد  حدم  رد  ارچ  سپ  هدما ، تنس 

يارب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  تبسن  هیواعم  ینمشد  ایا  تسا ؟ هدرک  فیلات  نانجلا » ریهطت   » مان هب  هیواعم  زا  عافد  رد 
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؟ تسا هدوبن  مولعم  رجح  نبا 

؟ تسا ییادـخ  دـح  رد  اه  نا  ّتبحم  رگم  تسا ؟ عرـش  دـح  زا  جراخ  نینمؤملاریما  هب  ّتنـس  لها  زا  ریغ  ّتبحم  لـیلد  هچ  هب  اـعبار :
ّقح رد  ام  ّتبحم  هک  نیا  هن  تسا ، یهاتوک  ریـصقت و  دح  رد  هک  دـشاب -  رگا  ضرف  رب  تسامـش -  ّتبحم  نیا  .تسین  نینچ  زگره 

.دراد تسود  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هیار »  » ثیدح قباطم  اریز  میراد  تسود  ار  وا  رگا  ام  دشاب ، طارفا  ترضح  نا 

نانمـشد بصاون و  زا  يراخب  لاثما  ناتناگرزب ؛ هک  یلاح  رد  دـیراد  تسود  ار  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  هنوگچ  امـش  اـسماخ :
هدرک و یهجوت  یب  ای  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  یلو  دننک  یم  لقن  تیاور  ناّطح  نب  نارمع  لاثما  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؟ دننک یمن  یتیاور  الصا  ای 

نانا زا  هدوب و  اه  نا  عباتم  نید  رد  هک  دنتسه  یناناملسم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یلع و  هعیـش  انامه  : » دیوگ یم  نیدلا  فرـش  دیس 
تنـس و مولع  و  نا ، دـعاوق  هقف و  لوصا  و  نا ، دـیاقع  نید و  عورف  رد  ار  دوخ  هجوـت  ماـمت  هَّللا -  دـمحب  اـم -  .دـنا و  هدرک  يوریپ 
ار روما  نیا  اه ، نا  تیالو  هب  تبسن  عوضخ  تماما و  هب  رارقا  اب  هتشاد و  فوطعم  اه  نا  هب  بادا ، كولس و  قالخا و  نونف  و  باتک ،

یم ساپـس  ار  ادخ  .دنا و  هدش  ام  هلیـسو  زین  نانا  میا و  هدما  باسح  هب  اه  نا  نایعیـش  قیرط  نیا  زا  ...میدومن و  ذخا  اه  نا  طسوت  هب 
نا هب  ار  ام  شلوسر  هک  شنامـسیر  ود  اهبنارگ و  رهوگ  ود  هب  اـت  داد  قیفوت  و  دومرف ، تیادـه  دوخ  نید  هب  ار  اـم  هک  نیا  رب  مییوگ 

، میوش نا  هزاورد  زا  شربمایپ  ملع  هنیدم  دراو  .مینک و  کسمت  دوب  هدرک  توعد 
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(186 «.) ...تسا تّما  نیا  تاجن  یتشک  نیمز و  لها  ینمیا  ناهانگ و  شزرما  باب  هک  يا  هزاورد 

!! هیماما هقرف  رب  هعیش  ظفل  قالطا  مدع   - 3

تنـس لها  مجاعم  هب  هعجارم  اب  : » دـیوگ یم  هعیـشلا » بهذـم  لوصا   » دوخ باتکرد  یباهو  يرافق  یلع  نب  هَّللادـبع  نب  رـصان  رتکد 
هک يرابخا  عوضوم ، ای  فیعض  رابخا  زا  یخرب  رد  رگم  دنفورعم  مسا  نیا  هب  نالا  هک  دوش  قالطا  يا  هقرف  رب  هعیش »  » ظفل هک  متفاین 

: دـیوگ یم  هک  یثیدـح  لـثم  .تسا  هدـش  دـیجمت  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  ناونع  هب  اـه  نا  زا  هتفر و  راـک  هب  هعیـش  ظـفل  اـه  نا  رد 
یف کتعیشو  تنا  : " ثیدح و  اهقرو ،" هعیشلاو  ...اهعرف  یلعو  اهلصا  انا  هرجش  لثم  یلثم  : " ثیدح و  هتعیـشو ،" یّلعل  ترفغتـساف  "

(187 "«.) هنجلا

خساپ

درادن يراگزاس  امش  دیاقع  اب  یثیدح  نومضم  هک  نیا  درجم  هب  ایا  تسا ؟ یلعج  ای  فیعض  تایاور  هنوگ  نیا  هک  لیلد  هچ  هب  الوا :
؟ درک لیلد  هماقا  دوخ  ياعدا  رب  دیابن  ایا  تسا ؟ فیعض  ای  یلعج 

يدنـس یـسررب  هب  جایتحا  تروص  نیا  رد  هک  دومن  ار  اه  نا  ترهـش  ای  رتاوت  ياعدا  ناوت  یم  هک  تسا  دایز  يدح  هب  تایاور  ایناث :
.تسا نیقی  دیفم  تالامتحا  مکارت  هار  زا  اریز  درادن ؛

.دومن دییات  نیلقث  ریدغ و  ثیدح  نوچمه  دنسلا ؛ حیحص  رگید  ثیداحا  اب  ار  تایاور  نیا  نومضم  ناوت  یم  اثلاث :

!! بزح هورگ و  ره  رب  هعیش  قالطا   - 4

هچرگ تسا ، هدـما  درگ  شربـهر  رود  هک  دوش  یم  قـالطا  يا  هعوـمجم  ره  رب  هک  تسا  یبـقل  هعیـش  مسا  : » دـیوگ یم  نینچمه  وا 
نانیا .تسا  هدش  قالطا  نانا  رب  راب  نیلوا  هعیش  ناونع  دننک  اعدا  یخیرات  قیاقح  زا  یشوپ  مشچ  اب  هک  دنراد  دصق  نایعیـش  زا  یخرب 
بقل نیا  هک  دـهد  یم  یهاوگ  یخیرات  عیاقو  یلو  .تسا  هدرک  قالطا  دوخ  عابتا  رب  ار  هملک  نیا  زین  هیواـعم  هک  دـنا  هدرک  شومارف 
لتقم زا  دـعب  ای  دـنیوگ ، یم  یخرب  هک  هنوگ  نامه  مالـسلا  هیلع  یلع  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  رگم  درکن  ادـیپ  یلع  عابتا  رب  صاصتخا 

(188 «.) تسا رگید  یخرب  يار  هک  هنوگ  نامه  نیسح 

خساپ

هک نیا  لثم  تسا ؛ هملک  نیا  يوغل  ياـنعم  قـالطا  باـب  زا  هدـما ، درگ  شربهر  رود  هب  هک  یهورگ  ره  رب  هعیـش  بقل  قـالطا  ـالوا :
دور یم  راک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  عابتا  دروم  زا  ریغ  رد  هاگ  ره  اذل  ...و و  هیواعم  هعیش  نایفس ، یبا  لا  هعیش  دوش : یم  هتفگ 
روط هب  هاگ  ره  ینعی  .دوش  یم  قالطا  نانا  رب  قلطم  روط  هب  هک  ترـضح  نا  عابتا  فالخ  رب  دوش ، یم  لامعتـسا  دارفا  نا  هب  هفاضا  اب 

هک تسا  یبـلطم  نیا  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایعیـش  نا  زا  دوـصقم  تفر ، راـک  هب  هعیـش »  » هـملک هفاـضا  نودـب  قـلطم و 
: دنا هدرک  هراشا  نا  هب  تنس  لها  ياملع  زا  لحن  للم و  نابحاص  نیخروم و 

صن ناونع  هب  وا  تفالخ  تماما و  هب  لئاق  هدرک و  يوریپ  یلع  زا  صوصخ  روط  هب  هک  دنتسه  یناسک  هعیش  : » دیوگ یم  یناتـسرهش 
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(189 «.) دنتیصو و 

ناوریپ رب  فلـس  فلخ و  زا  نیمّلکتم  اهقف و  فرع  رد  تسا و  ناوریپ  نابحاصم و  يانعم  هب  تغل  رد  هعیـش  : » دیوگ یم  نودلخ  نبا 
(190 «.) دوش یم  قالطا  وا  نادنزرف  یلع و 

دیس ریم 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


یلصادخ لوسر  زا  دعب  وا  تماما  هب  لئاق  هدرک و  يوریپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دنتسه  یناسک  هعیـش  : » دیوگ یم  یناجرج  فیرش 
(191 «.) دوش یمن  جراخ  شدالوا  وا و  زا  تماما  هک  دندقتعم  دنتسه و  هلاو  هیلع  هللا 

یمن جراخ  وا  دالوا  زا  تماما  هک  دـندقتعم  هدرک و  يوریپ  تماما  رد  ار  یلع  هک  دنتـسه  یناـسک  هعیـش  : » دـیوگ یم  يدـجو  دـیرف 
، هیقت لاح  رد  رگم  دنا ، لعف  لوق و  رد  يربت  ّیلوت و  هب  لئاق  دنا و  هریغص  هریبک و  ناهانگ  زا  ناماما  تمـصع  هب  دقتعم  زین  .ددرگ و 

(192 «.) دنسرتب ملاظ  تدش  زا  هک  یتروص  رد 

هیلع یلع  ترـضح  ناوریپ  رب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاملک  رد  راب  نیلوا  هعیـش  هملک  میدرک  رکذ  هک  یتایاور  قباطم  ایناث :
قالطا ربمایپ  رـصع  رد  هباحـص  زا  يا  هدـع  هب  راـب  نیلوا  يارب  تنـس  لـها  ياـملع  زا  یخرب  يار  قباـطم  زین  .دـش و  قـالطا  مالـسلا 

: دیدرگ

: مه هباحـصلا  نم  هعبرا  بقل  اذه  ناکو  هعیـشلا  وه  هَّللا  لوسر  دـهع  یلع  مالـسالا  یف  رهظ  مسا  لوا  ّنا  : » دـیوگ یم  يزار  متاحوبا 
درک زورب  روـهظ و  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دـهع  رد  هک  يا  هملک  بـقل و  نـیلوا  ( » 193 (؛» راّمعو دادقملاو  ناملـس  رذوبا و 

«. تسا هدوب  راّمع  دادقم و  ناملس ، رذوبا ، ینعی  هباحص  زا  رفن  راهچ  بقل  هملک  نیا  .دوب  هعیش »  » هملک

یلع هعیش  هباحصزا  یتعامج  ( » 194 (؛» هریغ یلع  هقاقحتسا  نوریو  یلعل  نوعیشتی  هباحـصلا  نم  هعامج  ناک  :» دسیون یم  نودلخ  نبا 
«. دنتسناد یم  تفالخ  هب  نارگیدزا  رتراوازس  ار  وا  دندوب و  مالسلا  هیلع 

لثم هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رـصع  یف  یلع  هالاومب  هباحـصلا  راـبک  نم  هعاـمج  فرع  : » دـیوگ یم  یلع  درک  دّـمحم  داتـسا 
تالاوملا بلاط و  یبا  نب  یلعب  مامتئالا  نیملسملل و  حصنلا  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  انعیاب  لئاقلا : یسرافلا  ناملس 
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هالـصلا و لاق : عبرالا  نع  لئـس  اّمل  و  هدـحاو ، اوکرت  عبراب و  اولمعف  سمخب  سانلا  رما  لوقی : يذـلا  يردـخلا  دیعـس  یبا  لثم  و  هل ،
هـضورفمل اّهنا  و  هل : لیق  .بلاط  یبا  نب  یلع  هیالو  لاق : اـهوکرت ؟ یتلا  هدـحاولا  اـم  لـیق : .جـحلا و  ناـضمر و  رهـش  موص  هاـکزلا و 

تباث نب  همیزخ  نیتداهشلا  يذ  نامیلا و  نب  هفیذح  رسای و  نب  رامع  يرافغلا و  رذ  یبا  لثم  .ّنهعم و  هضورفم  یه  معن  لاق : ّنهعم ؟
یلع نایلاوم  هب  فورعم  هباحـص ، ناـگرزب  زا  یهورگ  ( » 195 (؛» دعـس نب  سیقو  صاعلا  نب  دیعـس  نب  دـلاخو  يراصنالا  بویا  یباو 

یلصادخ لوسر  اب  ام  تفگ : یم  هک  تسا  یسراف  ناملـس  هلمج  نا  زا  دندوب ؛ هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع 
هک يردخ  دیعـسوبا  .وا و  نایلاوم  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ادتقا  ناناملـسم و  یهاوخ  ریخ  رب  میدرک  تعیب  هلاو  هیلع  هللا 
هچ دندومن  كرت  ار  هچنا  دش : لاؤس  وا  زا  .دندومن  كرت  ار  یکی  هداد و  ماجنا  ار  ات  راهچ  دندش  رما  لمع  جـنپ  هب  مدرم  تفگ : یم 

؟ تسا بجاو  رگید  لمع  راهچ  اب  تیـالو  اـیا  دـش : لاؤس  وا  زا  .مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو  تفگ : باوج  رد  وا  دوب ؟
نب دلاخ  يراصنا و  بویاوبا  تباث و  نب  همیزخ  نیداهـشلاوذ و  نامی  نب  هفیذح  رـسای و  نب  رامع  يرافغ و  رذوبا  .يرا و  داد  خساپ 

«. دعس نب  سیق  صاع و  نب  دیعس 

يرافغلا و رذوبا  مهنم  یلع ، هبیبرل  هعیش  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دهع  یف  یتح  هباحصلا  نیب  ناک  : » دسیون یم  حلاص  یحبـص  رتکد 
نب سابعلا  هلثاو و  نب  رماع  لیفطلا  وباو  بعک  نب  یباو  هَّللادبع  نب  رباج  دوسالا و  نب  دادقملا 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رصع  رد  یّتح  هباحص  نایم  رد  ( » 196 (؛» يراصنالا بویا  وبا  رسای و  نب  رامع  هینب و  عیمج  بلطملادبع و 
، هَّللادبع نب  رباج  دوسا ، نب  دادقم  يرافغ ، رذوبا  هب  ناوت  یم  هلمج  نا  زا  تسا ، هدوب  ینایعیش  ناوریپ و  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  هلاو 

«. درک هراشا  يراصنا  بویا  وبا  رسای و  نب  رامع  وا ، نادنزرف  مامت  ّبلطملادبع و  نب  سابع  هلثاو ، نب  رماع  لیفطلاوبا  بعک ، نب  یبا 

!! هقرفت هن  عامتجا  هب  مالسا  توعد   - 5

ار عیشت  رذب  هک  تسا  یسک  نیلوا  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنیوگ : یم  دیدج  میدق و  رد  ضفاور  زا  یخرب  : » دیوگ یم  نینچمه  وا 
زا هدوب و  یلع  هعیش  رـصع  نا  رد  هباحـص  زا  یخرب  اذل  و  تسا ، هدرک  ادیپ  زورب  روهظ و  وا  رـصع  رد  زین  هعیـش  تسا و  هدرک  سرغ 

 . ...دندما یم  باسح  هب  وا  نایلاوم 

اب هدوب و  یهت  مالـسا  لوصا  زا  هک  تسا  ییار  هکلب  درادن ، یتباث  یخیرات  دنـس  چیه  ّتنـس و  باتک و  رد  ساسا  یب  تسا  ییار  نیا 
بزح بزح  هتـسد و  هتـسد  ار  اه  نا  هک  نا  هن  تسا  هدما  هملک  کی  رب  تّما  عامتجا  يارب  مالـسا  .دراد  یفانت  تباث  یخیرات  قیاقح 

(197 «...«.) ُمالْسْالا هَّللا  ْدنِع  َنیدلا  َّنا  دیامرف «  یم  دنوادخ  اریز  تشادن ؛ دوجو  یّنس  هعیش و  ادخ  لوسر  دزن  .دیامن 

خساپ

یم هکلب  هدرک ، سرغ  ار  عیشت  رذب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  میدناسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  الوا :
هیا و  لاـمکا »  » هیا و  تیـالو »  » هیا هک  تسا  نیا  هن  رگم  .تسا  هدرک  ار  راـک  نیا  میرک  نارق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  درک  اـعدا  ناوت 

؟ تسا هدش  لزان  ترضح  نا  زا  يوریپ  تفالخ و  تماما و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ناش  رد  رگید  تایا  و  راذنا »  » هیا و  غیلبت » »
مدرم هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تماما  تفالخ و  رما  لاعتم  دنوادخ  روتسد  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دعب  هلحرم  رد  و 

تفالخ و تماما و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  َنِیبْرقْالا » کَتریِـشَع  رِذـْناو  هیا «  لوزن  زا  دـعب  تثعب  موس  لاـس  رد  .درک  غـالبا 
.دومن بصن  دوخ  تیاصو 

نوگانوگ ياه  تبسانم  فلتخم و  عضاوم  رد  دوخ  رمع  رخا  لاس  ات  وا 
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نیمزرس رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هّجح  يذ  مهدجه  زور  رد  شتلاسر  رخا  لاس  هک  نا  ات  درک ، یم  هراشا  مهم  هلاسم  نیا  هب 
ترـضح تفالخ  تماما و  هب  داقتعا  ینعی  عیـشت  هک  درادـن  نیا  رب  تلالد  اه  نیا  ایا  .دومن  بوصنم  تفالخ  تراـما و  هب  مخ  ریدـغ 

؟ تسا لوسر  ادخ و  بهذم  نیا  سسؤم  رگید  ریبعت  هب  و  دراد ؟ یثیدح  ینارق و  ياه  هشیر  وا  موصعم  دالوا  مالسلا و  هیلع  یلع 

يار قباطم  هدرک و  ادیپ  روهظ  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رصع  رد  هعیش  دش ، هراشا  لبق  لاؤس  هب  خساپ  رد  هک  هنوگ  نامه  ایناث :
.دنا هدوب  عیشت  هب  فورعم  هباحص ، زا  یخرب  تنس  لها  ياملع  زا  يا  هدع 

، تسا هدوب  نا  جورم  دیؤم و  سسؤم و  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  نیا  هباحص و  زا  یخرب  هب  تبـسن  عیـشت و  هب  داقتعا  اثلاث :
داقتعا دما و  یمالسا  تّما  عامتجا  تدحو و  فیلات و  يارب  مالسا  يرا  .درادن  تباث  یخیرات  قیاقح  مالـسا و  لوصا  اب  یتافانم  چیه 
يانعم هب  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رصع  رد  ندوب  وا  هعیش  رگید  يریبعت  هب  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تیاصو  هب  هباحـص  زا  یخرب 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  رـصع  رد  هک  تسا  نیا  نا  يانعم  هکلب  تسا ، هدوبن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـصع  رد  یگتـسد  ود 
هدع رصع  نامه  رد  اذل  دوب ، هدیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  تماما و  هرابرد  ترـضح  نا  زا  هک  یتایاور  تهج  هب  هلاو 

تیاصو هب  دنتخانش و  یم  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هفیلخ  یصو و  ناونع  هب  ار  وا  هتشاد و  تدارا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هب  يا 
.دنتشاد داقتعا  وا 

هملک و کی  رب  تما  عامتجا  يارب  مالسا  هک  میدقتعم  زین  ام  يرا ، اعبار :
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تّما عامتجا  يارب  مالـسا  هکلب  دشاب ، دهاوخ  یم  يا  هملک  ره  هملک  کی  نا  هک  تسین  نانعم  نادب  نیا  یلو  تسا  هدما  راتفگ  کی 
یم نومنهر  دـنوادخ  هب  ار  یگمه  هک  دـنک  یم  توعد  ینامـسیر  هب  ندز  گـنچ  هب  ار  مدرم  مالـسا  .تسا  هدـما  تقیقح  ّقح و  رب 

ترـضح زا  تعیاـشم  يوریپ و  هب  ار  مدرم  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رگا  .تسین و  يرگید  صخـش  موصعم  زا  ریغ  وا  دزاـس و 
تمصع و همئا  لاناک  زا  اهنت  هک  دنک  یم  توعد  یبان  مالـسا  هب  ار  دوخ  زا  دعب  تما  تقیقح  رد  دنک  یم  توعد  مالـسلا  هیلع  یلع 

(198 (؟ تسا هدادن  ربخ  هقرف  هب 73  دوخ  زا  دعب  تما  قرفت  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رگم  .دیا  یم  تسد  هب  تراهط 

هک دنتسه  يا  هقرف  نم  زا  دعب  تاجن  لها  هیجان و  هقرف  هک  دنک  یم  دزـشوگ  ار  بلطم  نیا  تقیقح  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح 
.دنیامن ذخا  مالسلا  مهیلع  شموصعم  تیب  لها  وا و  لاناک  زا  ار  ادخ  نید  نم و  تنس  هدرک و  يوریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا 

هب ار  شدوخ  زا  دعب  ناناملسم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  يوریپ  ادتقا و  هب  شتوعد  اب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تقیقح  رد  سپ 
دالوا مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  تماما و  ّطخ  نامه  هک  دنک  یم  توعد  تقیقح  ّقح و  روحم  رب  هملک  دیحوت  تدحو و 

.تسوا موصعم 

اریز درادن ؛ ُمالْسْالا » هَّللا  ْدنِع  َنیدلا  َّنا  هیا «  اب  یتافانم  هنوگ  چیه  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  يوریپ  هب  ناناملـسم  توعد  اسماخ :
يدمحم نید  لیـصا و  مالـسا  حور  عیـشت  .تسا  مالـسا  تایح  دادـتما  همادا و  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  تیاصو  تماما و  تیالو ،

هک دوب  مالسلا  هیلعریما  ترضح  تیالو  غالبا  اب  .تسا 
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رارق دوخ  تیاضر  دروم  دشاب  مالسلا  هیلعریما  ترـضح  تیالو  اب  هک  ار  ینید  دنوادخ  زین  .دش و  مامت  دنوادخ  تمعن  لماک و  نید 
.تسا هداد 

!! یلعج تایاور  اب  عیشت  تابثا   - 6

هک ناشنانمـشد  ياعدا  در  يارب  نانا  .تسا  عیـشت  ینعی  دوخ  هدیقع  هب  ندیـشخب  تیعورـشم  ددصرد  هعیـش  : » دیوگ یم  نینچمه  وا 
اذـل دـنا ، هدـمارب  هلیـسو  ره  هب  دوخ  بهذـم  تابثا  دـییات و  ددـصرد  هدومن و  ار  اعدا  نیا  دـنادرگ  یم  زاب  یبنجا  لـصا  هب  ار  عیـشت 
تنـس لها  قرط  زا  هک  دنا  هدرک  نامگ  دـنا و  هداد  تبـسن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  هدرک و  لعج  هنیمز  نیا  رد  ار  یتایاور 

اه نا  رثکا  هکلب  دـنرادن  تفرعم  اه  نا  هب  تعیرـش  نیلقان  تنـس و  ناگرزب  هک  تسا  یتایاور  اه  نا  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  تیاور 
(199 «.) ...تسا دیعب  دساف  ِتالیوات  زا  ای  هتشاد  دوجو  نعط  نا  قیرط  رد  ای  یلعج 

خساپ

تفالخ و تماـما ، عیـشت ، تیناـقح  تاـبثا  يارب  هعیـش  هک  ار  یتاـیاور  هک  تسا  بلطم  نیا  تاـبثا  باـتک  نیا  فیلاـت  زا  اـم  فدـه 
.تسا رادروخرب  تنس  لها  دزن  ربتعم  نازیم  زا  هدوب و  حیحص  یگمه  دراد ، وا  موصعم  دالوا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تیاصو 

لیبق زا  یثیداحا  زین  ...و و  راذنا  غیلبت و  لامکا و  هیا  ریهطت و  هیا  تیالو و  هیا  لیبق  زا  یتایا  هک  میتسه  بلطم  نیا  تابثا  ددـصرد  ام 
لها یثیدـح  یلاجر و  نیزاوم  قباطم  یگمه  رگید  ثیدـح  اه  هد  ناـما و  هنیفـس و  هفیلخ ، هدزاود  نیلقث ، تیـالو ، ریدـغ ، ثیدـح 
نیا رد  دوخ  ثحابم  لوط  رد  ار  انعم  نیا  .دنـشاب و  هتـشاد  مازتلا  اه  نا  نومـضم  انعم و  هب  دیاب  تنـس  لها  اذل  هدوب و  حیحـص  تنس 

.میا هدناسر  تابثا  هب  هدرک و  لابند  باتک 

!! دنتشادن ار  هعیش  هدیقع  هباحص  زگره   - 7

دیاقع زا  يا  هدیقع  هب  نانا  ایا  .تسا  هدش  لیکـشت  دادقم  رذوبا و  راّمع و  زا  هعیـش  هک  دنا  هدرک  نامگ  نانا  : » دیوگ یم  نینچمه  وا 
؟ دندوب دـقتعم  اه  نا  زا  تهارک  ّبس و  تئارب و  راهظا  هباحـص و  رتشیب  رمع و  رکبوبا و  نیخیـش : ریفکت  ّصن ، ياعدا  لیبق  زا  هعیش ؛

(200 «.) ...درادن تیعقاو  نانا  هرابرد  روما  نیا  زا  کی  چیه  زگره ،

خساپ

نیا دوجو  اب  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  يارب  وا  لوسر  دنوادخ و  بناج  زا  صن  میدرک  هراشا  هک  هنوگ  نامه  الوا :
.تسین نارگید  دییات  هب  جایتحا  ود 

.میتسین هباحص  زا  کی  چیه  هب  تبسن  شحف  ّبس و  لها  ام  ایناث :

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  بهذم  کی  ناونع  هب  هک  یبقل  لوا  هک  دنراد  حیرـصت  ناخروم  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  اثلاث :
.تسا هدوب  رامع  دادقم و  ناملس ، رذوبا ، مان  هب  هباحص  زا  رفن  راهچ  بقل  هملک  نیا  .دوب  هعیش  بقل  دش  رهاظ  هلاو 
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وا هناـخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  عاـفد  هب  هدز و  زابرـس  رکبوبا  تعیب  زا  هباحـص  زا  یتعاـمج  هک  دـنا  هدرک  لـقن  نیخروم 
، رـسای راّمع  يرافغ ، رذوبا  یـسراف ، ناملـس  بهلوبا ، نب  هبتع  سابع ، نب  لـضف  بلّطملادـبع ، نب  ساـبع  لـیبق : زا  دـندومن ؛ نّصحت 

نب هورف  تباث ، نب  همیزخ  ماوع ، نب  ریبز  هَّللادـیبع ، نب  هحلط  صاّقو ، یبا  نب  دعـس  بعک ، نب  یبا  بزاـع ، نب  ءارب  دوسا ، نب  دادـقم 
(201) .يراصنا هدابع  نب  دعس  يوما و  صاع  نب  دیعس  نب  دلاخ  يراصنا ،

ّصن و هب  دـقتعم  ...و  ناملـس  دادـقم و  رذوبا و  لیبق  زا  يدارفا  هباحـص  نایم  رد  هک  میرب  یم  یپ  یثیدـح  عبانم  هب  هعجارم  اـب  اـعبار :
: مینک یم  هراشا  صوصن  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنا  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیاصو 

زا  - 1
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رد يا  هنتف  انامه  ( » 202 (؛» بلاط یبا  نب  یلعو  هَّللا  باتکب  مکیلعف  هومتکردا  ناف  هنتف ، نوکتـس  ّهنا  : » دومرف یم  هک  هدـش  لقن  رذوبا 
«. مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ و  باتک  هب  داب  امش  رب  دیدرک  كرد  ار  نا  رگا  تسا ، شیپ 

یم درک ، یتحاران  فّساـت و  راـهظا  وا  تیادـه  هب  کـسمت  مدـع  مالـسلا و  هیلعریما  ترـضح  اـب  مدرم  ندرکن  تعیب  زا  ناملـس   - 2
ار یلع  ( » 203 (؛» هدعب مکیبن  رسب  دحا  مکربخیال  هدیب  یسفن  يذلاوف  هتزجحب ، نوذخاتف  نوموقتالف  مکینارهظ  نیب  ایلع  يرا  : » دیوگ

تـسد هب  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  دینز ! یمن  گنچ  وا  ناماد  هب  هدرکن و  یمادقا  امـش  یلو  دـنک  یم  تکرح  امـش  نیب  هک  منیب  یم 
«. دزاس یمن  هاگا  ناتربمایپ  رس  زا  ار  امش  یسک  وا  زا  دعب  تسوا 

یلع زاوج  دـمحم  لا  ّبحو  راـنلا ، نم  هئارب  دـمحم  لا  هفرعم  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  دادـقم   - 3
.طارص و رب  رذگ  دّمحم  لا  ّبح  .تسا و  شتا  زا  تئارب  دّمحم  لا  تخانش  ( » 204 (؛» باذعلا نم  ناما  دّمحم  لال  ءالولاو  طارصلا ،

«. تسا باذع  زا  یناما  دّمحم  لا  ءالو 

هَّللا ّنا  تملع  اما  : » دومرف مالـسلا  اهیلع  همطاـف  شرتخد  هب  هک  هدرک  لـقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يراـصنا  بویا  وبا   - 4
؛» ایـصو هتذـختاو  هتحکناف  یلا  یحواف  کلعب  راتخاف  هیناثلا  علطا  ّمث  ایبن ، هثعبف  كابا  مکنم  راتخاف  ضرالا  لـها  یلع  علطا  لـجوزع 

ثوعبم توبن  هب  ار  وا  دومن و  باختنا  ار  تردپ  نانا  نایم  زا  درک ، نیمز  لها  رب  یهّجوت  ّلجوزع  دـنوادخ  هک  یناد  یمن  ایا  ( » 205)
هدروا و رد  وا  حاکن  هب  ار  مرتخد  هک  دناسر  یحو  نم  هب  درک و  باختنا  ار  وت  رهوش  دومن و  يرگید  هجوت  هاگ  نا  .درک 
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«. منادرگ دوخ  یصو  ار  وا 

زا دعب  هک  یسک  نیرتهب  رس و  عضوم  یـصو و  انامه  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يردخ  دیعـسوبا   - 5
(206 «.) تسا بلاط  یبا  نب  یلع  دومن ، دهاوخ  اپ  رب  ارم  نید  هداد و  ماجنا  ارم  ياه  هدعو  هک  یسک  مراذگ ، یم  دوخ 

لوا : » دومرف هاگ  نا  دروا ، ياج  هب  زاـمن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـیوگ : یم  کـلام  نب  سنا   - 6
رب هک  یسک  لوا  « ؛» ...یلع ءاجف  ...نییصولا  متاخو  نیدلا  بوسعیو  نیملـسملا  دیـسو  نیقتملا  ماما  بابلا  اذه  نم  کیلع  لخدی  نم 

.دـش دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ناهگان  ...تسا .» ایـصوا  متاخ  نید و  ربهر  نیلـسرم و  دیـس  نیقّتم و  ماـما  دوش  یم  دراو  رد  نیا  زا  وت 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  هاگ  نا  .یلع  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  سنا  سنا ؟ يا  دما  یـسک  هچ  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

(207  .) ...تفرگ لغب  رد  ار  وا  دما و  وا  دزن  دوب  لاحشوخ  هک  یلاح  رد 

نم ثراو  یـصو و  یلع  انامه  تسا و  یثراو  ییـصو و  يربماـیپ  ره  يارب  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـیوگ : یم  هدـیرب   - 7
(208 «.) تسا

دّمحم و  تفگ ...« : يا  هبطخ  نمـض  رد  هداتـسیا و  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  رد  رب  ناـمثع  دـهع  رد  يزور  رذوبا   - 8
«. ...تسا وا  ملع  ثراو  دّمحم و  یـصو  بلاط  یبا  نب  یلع  و  دشاب ، یم  دنا  هدش  هداد  لیـضفت  ناربمایپ  نا  هب  هچنا  مدا و  ملع  ثراو 

(209)

ایبنا ملع  ثراو  ایـصوا و  یـصو  نیا ، مدرم ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  تعیب  ماگنه  رتشا  ثراح  نب  کـلام   - 9
(210 «.) ...تسا

درک عمج  هفوک  رد  ار  مدرم  مالسلا  هیلعریما  ترضح  هک  یماگنه   - 10
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هیلع ماما  هب  باطخ  دش و  دنلب  اج  زا  قمح  نب  ورمع  تفگ ، نخس  نانا  اب  هیواعم  اب  گنج  يارب  نیفص  يوس  هب  تکرح  هطبار  رد  و 
ارم هک  یتسپ  ماقم و  ای  ینک ، اطع  نم  هب  هک  یلام  ای  تسوت ، نم و  نیب  هک  یتبارق  تهج  هب  نم  نانمؤمریما ! يا  درک : ضرع  مالـسلا 
هللا یلـصادخ  لوسر  يومع  رـسپ  وت  مراد : تسود  ار  وت  هک  تسا  تلـصخ  جنپ  تهج  هب  هکلب  مرادـن ، تسود  ار  وت  يرب ، الاب  نا  اب 
قباس وت  .تسا و  هدنام  یقاب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ام  نایم  رد  هک  یتسه  ترـضح  نا  هیرذ  ردـپ  وا و  یـصو  هلاو و  هیلع 

(211 «.) یتسه داهج  مهس  رد  نیرجاهم  نیرت  میظع  ياراد  مالسا و  هب  مدرم  نیرت 

یم هسیاقم  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ار  تدوخ  هنوگچ  وت ! رب  ياو  دسیون ...« : یم  نینچ  هیواعم  هب  دوخ  همان  رد  رکبوبا  نب  دّـمحم   - 11
(212 «.) ...تسا وا  دالوا  ردپ  یصو و  هلاو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ثراو  وا  هک  یلاح  رد  ینک 

هب اه  هکرعم  نیا  رد  نیعبات  هباحص و  زا  يرایسب  هک  میرب  یم  یپ  مخ  ریدغ  عوضوم  زین  نیفص و  لمج و  گنج  خیرات  هب  هعجارم  اب 
: لیبق زا  دنا ؛ هدروا  دوخ  راعشا  رد  ار  نا  هدرک و  رارقا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیاصو  تماما و  تیالو و 

دعس نب  سیق  - 

نب مثیهلاوبا  لبنح -  نب  نمحرلادـبع  بلّطملادـبع -  نب  ثرح  نب  نایفـسوبا  نب  هَّللادـبع  نالجع -  نب  نامعن  تباـث -  نب  ناّـسح  - 
دزا هلیبق  زا  يدرم  ناهیت - 

 - سیق نب  ثعشا  یفعج -  سیق  نب  رحز  يدنک -  يدع  نب  رجح  يراصنا -  دیبل  نب  دایز  هّبض -  ینب  هلیبق  زا  یمالغ  - 
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( نیتداهشلاوذ  ) تباث نب  همیزخ  بلّطملادبع -  نب  ثراح  نب  هریغم 

.دینک هعجارم  دعب  هب  هحفص 147  زا  لوا  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  هب  نانا  راعشا  هب  هعجارم  يارب  ...و 

!! عیشت رد  رییغت   - 8

.تسا مئاد  تفرشیپ  ریغت و  رد  نانا  راکفا  هعیش و  دیاقع  : » دیوگ یم  وا 

ار یلع  هک  دندرک  یم  قالطا  یناسک  رب  ار  هعیش  لوا  ردص  رد  اذل  .تسا و  نا  زا  دعب  ياهرصع  رد  عیشت  زا  ریغ  لوا  رصع  رد  عیـشت 
(213 «.) ...دنتشاد یم  مدقم  نامثع  رب 

خساپ

یهورگ و  دش ، هتفرگرب  يوبن  تنس  نارق و  زا  ادتبا  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما  هب  هعیش  هدیقع  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  الوا :
تسا نایعیش  دادعت  نیا  .تسا  یقاب  نونک  ات  درک و  ادیپ  همادا  اه  نرق  خیرات و  لوط  رد  هدیقع  نیا  .دنتـشاد  داقتعا  نا  هب  هباحـص  زا 

.تسا شرتسگ  تفرشیپ و  رد  امئاد  هک 

نییبت بیذهت و  ددصرد  خیرات  لوط  رد  هعیش  ناگرزب  هک  نیا  نا  و  تسا ، تفرشیپ  روطت و  رد  هعیـش  هدیقع  انعم  کی  هب  يرا ، ایناث :
تاـیقالخا و دـیاقع و  هقف و  هداد و  شرتسگ  تیب  لـها  تماـما  رب  دوخ  ياعدـم  رب  ار  دوخ  هلدا  هدوب و  یعیـش  میهاـفم  شرتـسگ  و 

.تسا هدرک  نییبت  یمالسا  يرشب و  عماوج  نیب  رد  ار  اه  نا  لوصا ، ینابم و  ظفح  اب  هدرک و  ریسفت  زور  هب  ار  نوگانوگ  لئاسم 

: تسا هتفر  راک  هب  ینعم  هس  رب  عیشت  هک  میا  هدرک  هراشا  دوخ  ياج  رد  اثلاث :

تـسود ار  اـه  نا  دـیاب  اذـل  دنتـسه و  نارک  یب  یلیاـضف  ياراد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هک  نیا  هب  داـقتعا  ینعی  یّبح : عیـشت  فلا )
مهیلع تیب  لها  هب  یعفاش  تبحم  تدش  تهج  هب  اذل  .دنتـسه  اراد  فعـض  تدـش و  اب  ار  عیـشت  عون  نیا  امومع  تنـس  لها  .تشاد 

.دنا هدرک  یفرعم  هعیش  ار  وا  يا  هدع  مالسلا 

اـصوصخ هباحـص  ریاس  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دش  یم  قالطا  یناسک  رب  حالطـصا  رد  ناونع  نیا  یـسایس : عیـشت  ب )
.دنتشاد یم  مدقم  نامثع 
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.دروا باسح  هب  هتسد  نیا  زا  ناوت  یم  مومع  روط  هب  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یلع و  ماما  رصع  رد  نایفوک 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  لصف  الب  تیاصو  تماما و  تیالو و  هب  دقتعم  هک  دنتـسه  یناسک  هتـسد  نیا  ییالو : یتدیقع و  عیـشت  ج )
یلصادخ لوسر  رـصع  زا  دارفا  زا  هتـسد  نیا  .دنناد  یم  ناناملـسم  مومع  رب  ّقح  هب  ناماما  ار  وا  موصعم  دالوا  هدزای  زین  دنـشاب و  یم 

.دنتسه شرتسگ  دشر و  رد  نونک  ات  هتشاد و  دوجو  هلاو  هیلع  هللا 

!! هعیش دیاقع  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يربت   - 9

نانا اب  هدیقع  مه  زین  یلع  هک  دنتسه  بلطم  نیا  ندرک  دومناو  ددصرد  و  دنناد ، یم  یلع  ناوریپ  ار  دوخ  نایعیـش  : » دیوگ یم  زین  وا 
: هک نیا  نا  دروا و  ماهبا  عفر  يارب  ار  يدیق  دیاب  اذل  .تسا  يربتم  شنادنزرف  دوخ و  ّقح  رد  هعیـش  دـیاقع  زا  وا  هک  یلاح  رد  تسا ،
«. ...تسین ناـنا  تاداـقتعا  رب  نینمؤـملاریما  دنتـسین و  وا  وریپ  تقیقح  رد  ناـنا  اریز  تسا ؛ یلع  ناوریپ  زا  هک  دـنک  یم  ناـمگ  هعیش 

(214)

خساپ

دوخ ّقح  رد  هعیش  دیاقع  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لیلد  هچ  هب  تسا ، كردم  لیلد و  نودب  ییاهاعدا  وا  ياه  فرح  مامت  الوا :
اب يا  هدیقع  کی  هک  نیا  درجم  هب  اعدا و  فرـص  اب  ناسنا  درادن ؟ لوبق  ار  دـیاقع  نیا  ترـضح  نا  ارچ  تسا ؟ يربتم  شنادـنزرف  و 

.دنک راکنا  ار  نا  دناوت  یمن  درادن  يراگزاس  شدادجا  ءابا و  دیاقع 

هدیقع .تسا  وا  زا  دـعب  موصعم  ناماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  لصف  الب  تماما  تفالخ و  تیاصو و  نامه  هعیـش  داقتعا  ایناث :
عاجرا اه  نا  هب  روما  مامت  رد  ار  مدرم  هدرک و  نیعم  نیـشناج  دوخ  زا  دـعب  يارب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـیوگ : یم  هک  يا 
هنوگچ ارچ و  .تسا  هدومن  ناهرب  هماـقا  نا  رب  هدرک و  هدافتـسا  يوبن  تاـیاور  نارق و  زا  هعیـش  هک  تسا  يا  هدـیقع  نیا  .تسا  هداد 

رب ایا  دنیوگ ؟ یم  هچ  رگید  لیلد  اه  هد  نیلقث و  ثیدح  ریدغ و  ثیدح  تیالو و  هیا  تسا ؟ يربتم  نا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
؟ درادن تلالد  هعیش  ياعدم 

نا تسا ؟ هدرک  هراشا  دوخ  تیالو  تماما و  دافم  هب  نا  رد  دروارد و  رعش  هب  ار  ریدغ  هعقاو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دوبن  رگم 
: دومرف هک  اج 

مخ ریدغ  موی  هَّللا  لوسر  مکیلع  هتیالو  یل  بجواف 
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هللا یلصادخ  لوسر  توف  زا  دعب  هفیقـس و  نامز  زا  ینیـشن  هناخ  لاس  لوط 25  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
تماما هب  دید  یم  یبسانم  تیعقوم  هاگ  ره  شندیسر  تداهش  هب  ماگنه  ات  شتموکح  رصع  رد  زین  نامثع و  تفالخ  رخا  ات  هلاو  هیلع 

یم هاوـگ  اـه  نا  رب  زین  ار  نارگید  دـناوخ و  یم  مدرم  رب  ار  هلدا  ریاـس  نـیلقث و  ریدـغ و  ثیدـح  داد و  یم  رکذـت  دوـخ  تیاـصو  و 
؟ تفرگ

(215) .میا هدرک  هراشا  هطوبرم  ثحابم  رد  ار  روما  نیا 

تماما و ماقم  هب  دسیون  یم  وا  هب  هک  يا  همان  رد  دنک و  یم  دزشوگ  زین  هیواعم  هب  یّتح  ار  دوخ  تیالو  هلاسم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
(216) .دیامن یم  هراشا  دوخ  تیالو 

مدرم رب  هدومن و  دوـخ  تمـصع  تراـهط و  تمکح و  ملع و  تیاـصو و  هب  هراـشا  رگید  یثیداـحا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زین  و 
(217) .دنک یم  جاجتحا 

: دسیون یم  لیابق  اب  لماعت  ترشاعم و  تیفیک  رد  دهد ، یم  تاوکز  تاقدص و  نتفرگ  يارب  دوخ  لماع  هب  هک  يا  همان  رد  ترـضح 
ناگدنب يا  ( » 218 (؛» مکلاوما یف  هَّللا  ّقح  مکنم  ذـخال  هتفیلخو  هَّللا  یلو  مکیلا  ینلـسرا  هَّللا ! دابع  : » دـییوگب هدرک  باـطخ  مدرم  هب 

« .مریگب امش  زا  ار  ناتلاوما  رد  دنوادخ  ّقح  ات  هداتسرف  امش  يوس  هب  ارم  وا  نیشناج  ادخ و  یلو  ادخ !

.تسا هدومن  دوخ  تفالخ  تیالو و  ماقم  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  ترضح  هلمج  نیا  رد 

یلصادخ لوسر  هفیلخ  قح و  هب  ماما  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  ترضح  نایعیـش  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب 
یم هدرک و  یفرعم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هعیـش  ناونع  هب  ار  دوخ  اروشاـع  زور  رد  لـاله  نب  عفاـن  .دـندرک  تعیب  هلاو  هیلع  هللا 

یلمج و نم  یلع ؛» نید  یلع  انا  یلمجلا ، انا  : » دیوگ
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(219) .دندرک یم  یفرعم  نامثع  نید  رب  ار  دوخ  هک  ترضح  نانمشد  لباقم  رد  .متسه ،» یلع  نید  رب 

رد ار  دنراد  داقتعا  نا  هب  نونک  ات  مالسا  خیرات  لوط  رد  نایعیش  هک  يا  هدیقع  نیمه  ینعی  عیـشت ؛ هدیقع  زین  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما 
هنزخ مهتلعجو  كرمـال ، مهترتـخا  نیذـلا  هتیب ، لـها  بئاـطا  یلع  ّلـص  ّبر  : » دـیامرف یم  هک  اـج  نا  دـنک ، یم  هراـشا  دوـخ  هیعدا 

، کـتداراب اریهطت  سندـلاو  سجرلا  نم  مـهترهطو  كداـبع  یلع  کـججحو  کـضرا ، یف  كءاـفلخو  کـنید ، هـظفحو  کـملع ،
يارب هک  اه  نامه  تسرف ، دورد  ربمایپ  تیب  لها  زا  ناـکاپ  رب  اراـگدرورپ  ( » 220 (؛» کتّنج یلا  کلسملاو  کیلا ، هلیـسولا  مهتلعجو 
تجح نیمز و  رد  دوخ  نانیـشناج  ناونع  هب  يداد و  رارق  دوخ  نید  نانابهاگن  ملع و  هنازخ  ار  اه  نا  يدرک و  ناشباختنا  تدوخ  رما 

يوس هب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  ار  نانا  یتخاس و  كاپ  یکاپان ، يدـیلپ و  زا  ار  نانا  دوخ  هدارا  اب  يدـیزگرب و  تناگدـنب  رب  دوخ  ياه 
« .يدیزگرب تتشهب  يوس  هب  یهار  دوخ و 

یم میـسرت  دوخ  نایعیـش  يارب  ار  یـساسا  طوطخ  هک  دـندوب  نانا  .تسا  ناشنایعیـش  هب  ناماما  تامیلعت  هعیـش  زا  تاداقتعا  نیا  اشنم 
هب توعد  فلتخم  دراوم  رد  ار  مدرم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  .دـندومن  یم  قیوشت  دـیاقع  طوطخ و  نیا  هب  داقتعا  رب  ار  ناـنا  دـندرک و 

ثیدح رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  .دننک  ذخا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ار  ینید  فراعم  ملع و  ات  دـهاوخ  یم  نانا  زا  هدرک و  دوخ 
؛» اندنع نم  جرخ  ائیش  ّالا  احیحـص  املع  نادجت  الف  ابرغ  وا  اقرـش  : » دیامرف یم  هنییع  نب  مکَح  لیهک و  نب  هملـس  هب  يدنـسلا  حیحص 

« .تفای دیهاوخن  دوش  یم  جراخ  ام  نادناخ  زا  هک  یملع  زج  هب  ار  حیحص  ملع  دینک  رفس  ملاع  برغ  قرش و  هب  رگا  ( » 221)

رد زین  و 
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هب سپ  دنورب  دـنهاوخ  یم  اجک  ره  مدرم  ( » 222 (؛» انه نم  ّالا  رمالا  سیل  هَّللاوف  اوؤاـش  ثیح  ساـنلا  بهذـیلف  : » دومرف رگید  یتیاور 
 - «. دومن دوخ  هناخ  هب  هراشا  .دوب -  دهاوخن  اجنیا  زا  ریغ  رما  دنگوس ! ادخ 

!! مالسا شور  زا  جورخ   - 10

لوسر زا  هک  یمولع  رد  هاـگ  ره  هک  دنتـسه  یناـسک  هعیـش  : ) دـیوگ یم  هعیـش  فـیرعت  رد  یـشاجن  هعیـش  خیـش  : » دـسیون یم  زین  و 
هیلع یلع  زا  هک  یمولع  رد  هاگ  ره  .دـننک و  یم  ذـخا  مالـسلا  هیلع  یلع  لوق  زا  دـندومن  فالتخا  دـنا  هدرک  ذـخا  مالـسلا  هیلعادـخ 
لقن دّمحم  نب  رفعج  زا  هک  یمولع  رد  رگا  لاح  دننک .) یم  ذخا  دّمحم  نب  رفعج  لوق  زا  دـندرک ، فالتخا  دـنا  هدرک  ذـخا  مالـسلا 

«. ...مینیب یمن  یباوج  فیرعت ، نیا  رد  دننک ؟ یم  ذخا  یسک  هچ  زا  دش  فالتخا  دنا  هدرک 

هلاو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  لقن  رد  فالتخا  ماگنه  اریز  تسا ؛ مالسا  شور  جهنم و  زا  جورخ  فیرعت  نیا  : » دیوگ یم  هاگ  نا 
 . ...دومن هعجارم  رفعج  یلع و  لوق  هب  هک  نیا  هن  درک ، هعجارم  حیحص  ریغ  زا  حیحص  رابخا  حیجرت  ياه  سایقم  هب  دیاب 

ود نا  زا  رفعج  ایا  ...تسین ؟ رفعج  زا  لـقن  رد  فـالتخا  یلو  تسه  یلع  ادـخ و  لوسر  زا  لـقن  رد  فـالتخا  هنوگچ  هک : نیا  رگید 
(223 (.»!؟ تسا لضفا 

خساپ

هک تسا  يراد  تناما  فالخ  راک  نیا  .دنک و  یم  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  شدنس  هب  یشاجن  هکلب  تسین  یشاجن  زا  فیرعت  نیا  الوا :
.دنک یم  كرد  یبوخ  هب  ار  يزرو  ضرغ  نیا  نف  لها  و  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هناضرغم 

رد متح  روط  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  مدرم  هک  تسا  نیا  هعیـش  يارب  فیرعت  نیا  زا  بلغت  نب  ناـبا  دوـصقم  اـیناث :
یسک غارس  هب  دنراد  هفیظو  قح  لوق  هب  ندیسر  يارب  دنا و  هدرک  فالتخا  هدنام  ياج  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  زا  هک  یمولع 

ماما زج  هب  یـسک  يوبن  ّصن  هب  یـصخش  نینچ  نیا  دزاس ، یم  راکـشا  مدرم  رب  ار  قح  دنک و  یمن  هدرکن و  هابتـشا  زگره  هک  دنورب 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع 
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هک یمولع  رد  هاگ  ره  هک  دنک  یم  هراشا  رخا  رد  هدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـصاعم  بلغت  نب  نابا  هک  اج  نا  زا  .تسین و  مالـسلا 
هیلع قداص  ماما  رـصع  نا  رد  هک  رگید  موصعم  هب  دیاب  دما  دیدپ  نییبت  ریـسفت و  رد  فالتخا  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا 

.دننک هعجارم  تسا  مالسلا 

(224 (؛» يدـعب نم  هیف  اوفلتخا  ام  یتّمال  نیبت  تنا  یلع ! ای  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناش  رد  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
« .ینک یم  حضاو  نییبت و  دنیامن  فالتخا  نا  رد  هک  ار  یلئاسم  متما  يارب  هک  یتسه  یسک  وت  یلع ! يا  »

« .تسا تیاده   ] مَلَع یلع  ( » 225 (؛» ملعلا یلع  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

« .تسا تیاده  مچرپ  مالسلا  هیلع  یلع  ( » 226 (؛» يدهلا هیار  یلع  : » دومرف زین  و 

« .تسا نم  راگدرورپ  دزن  نم  هلزنم  هب  نم  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  ( » 227 (؛» ّیبر نم  یتلزنمب  یّنم  یلع  : » دومرف زین  و 

يِذَّلا ُمَهل  َنیَُبِتل  الا  َباتْکلا  کیَلَع  اْنلْزنا  امو  دیامرف « : یم  هک  اج  نا  تسا ، هدرک  نایب  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تلزنم  نارق 
عازن فـالتخا و  نا  رد  هک  ار  هچ  نا  مدرم  يارب  هـک  نا  يارب  زج  مـیدرکن  لزاـن  وـت  رب  ار  نارق   ] باـتک اـم  و  ( » 228 (؛» ...هِیف اوُفَلَتْخا 

« .ییامن نییبت  دنا  هدرک 

دعب يارب  ات  دومن ، اطعا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  دنوادخ  بناج  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هنیع  هب  ار  تلزنم  ماقم و  نیا 
تلزنم ماقم و  نیا  دنـسلا ، حیحـص  صوصن  زا  یخرب  قباطم  هکلب  .دننک  هعجارم  وا  هب  دـش  فالتخا  يا  هلاسم  رد  هاگ  ره  شدوخ  زا 

نا اـم  یترتعو  هَّللا  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ّینا  : » دومرف هک  اـج  نا  داد ، رارق  زین  دوخ  تیب  لـها  زا  موصعم  ماـما  هدزاـی  يارب  ار 
(229 (؛» ادبا يدعب  اّولضت  نل  امهب  متکّسمت 
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هارمگ نم  زا  دـعب  زگره  دـینک  کسمت  ود  نا  هب  رگا  مترتع ، ادـخ و  باتک  مراذـگ : یم  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  اـنامه  »
« .دش دیهاوخن 

یملع ياه  سایقم  زا  جورخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زین  یفـالتخا و  لـئاسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  عوجر  هک  نیا  هجیتن  رد 
.تسین یفالتخا  ثیداحا  حیجرت  يارب 

مالسلا امهیلع  یلع  ترـضح  ربمایپ و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يرترب  رب  تلالد  فیرعت  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  نایب  نیا  زا 
زا دعب  هک  یناسک  ینعی  .تسا  هدرکن  كرد  ار  وا  زا  دعب  ناماما  تسا و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـصاعم  بلغت  نب  نابا  اریز  درادن ؛

.دننک هعجارم  يدعب  ماما  هب  دیاب  دندرک  فالتخا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نانخس  رد  رگا  دنیا  یم  نامز  نا 

نامه دـنیوگ  یم  هچ  ره  هدیـسر ، اـه  نا  زا  هک  یّـصن  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هک  مینک  یم  هراـشا  بلطم  نیا  هب  باوج  رخا  رد 
.تسا لاعتم  دنوادخ  لوق  هلاو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یعقاو  ّتنس 

ثیدحو نیـسحلا ، ثیدح  يدـج  ثیدـحو  يدـج ، ثیدـح  یبا  ثیدـحو  یبا ، ثیدـح  یثیدـح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لوق هَّللا  لوسر  ثیدحو  هَّللا ، لوسر  ثیدح  نینمؤملاریما  ثیدحو  نینمؤملاریما ، ثیدح  نسحلا  ثیدحو  نسحلا ، ثیدح  نیسحلا 

نیـسح ثیدح  و  نیـسح ، ثیدح  مدج  ثیدح  و  مدج ، ثیدـح  مردـپ  ثیدـح  مردـپ ، ثیدـح  نم  ثیدـح  ( » 230 (؛» ّلجوزع هَّللا 
لوسر ثیدح  هلاو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ثیدح  نینمؤملاریما  ثیدح  و  نینمؤملاریما ، ثیدح  نسح  ثیدح  و  نسح ، ثیدح 

« .تسا ّلجوزع  دنوادخ  راتفگ  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ 

!! هللا همحردیفم  خیش  فیرعت  هب  کسمت   - 11

تاولـص نینمؤملاریما -  ناوریپ  هعیـش  : » دومرف هک  هدرک  هراشا  هللا  همحردیفم  خیـش  فیرعت  هب  شتاملک  نمـض  رد  نینچمه  يرافق 
هَّللا تاولص  لوسر  زا  دعب  ترضح  تماما  هب  داقتعا  ءالو و  لیبس  رب  هیلع -  هَّللا 
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(231 «.) ...دنشاب یم  لصف  الب  هیلع 

دزن هک  نیا  اب  میبای  یمن  یلع  دالوا  تماما  هب  نامیا  زا  يرکذ  دیفم  خیـش  فیرعت  نیا  رد  : » دـیوگ یم  هدرک  کسمت  فیرعت  نیا  رب 
گنـس هک  هچ  نا  عیـشت و  رد  یـساسا  بناوج  یخرب  زا  وا  هک  هنوگ  نامه  .تسین  هعیـش  دشاب  هتـشادن  يداقتعا  نینچ  سکره  هعیش 

(232 «.) تماما لوصا  رگید  تمصع و  ّصن و  هلاسم  لثم  تسا  هدش  لفاغ  تسا  عیشت  يارب  یساسا 

خساپ

همحر خیـش  .تسا  هدرکن  لقن  ار  هللا  همحردیفم  خیـش  تارابع  رگید  هدرکن و  يراد  تناما  دراوم  هیقب  دـننامه  دروم  نیا  رد  يرافق 
یلجلا و صنلا  بجوا  و  ناـمز ، لـک  یف  اـهدوجو  هماـمالا و  بوـجوب  ناد  نم  یلع  مَـلَع  وـهف  : » دـیامرف یم  شتاـملک  هـمادا  رد  هللا 

هیلع یـسوم  نب  یلع  اـضرلا  یلا  اـهقاس  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  دـلو  یف  ماـمالا  رـصح  مـث  ماـما ، ّلـکل  لاـمکلا  همـصعلا و 
نامز ره  رد  نا  دوجو  تماما و  بوجو  هب  دقتعم  نیدـتم و  هک  هدـش  مَلَع  یـسک  رب  هعیـش  هیماما و  بهذـم  هناشن  ( » 233 (؛» ...مالسلا

امهیلع یلع  نب  نیـسح  دالوا  رد  ار  تماما  زین  .دناد و  یم  بجاو  یماما  ره  يارب  ار  لامک  تمـصع و  یلج و  ّصن  هک  یـسک  .تسا 
«. ...دهد یم  رارق  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ات  مالسلا 

نب یـسوم  ترـضح  زا  دـعب  زین  ار  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  هب  ندرک  دودـحم  زا  ناـشیا  دوصقم 
اذل .دنا  هدشن  مالسلا  هیلعاضر  ماما  تماما  هب  لئاق  هدرک و  فقوت  ترضح  نا  رب  هیفقاو  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  لوبق  مالـسلا  امهیلعرفعج 

.تسا هدرک  لوبق  زین  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ات  ناماما  رگید  دنک  لوبق  ار  مالسلا  هیلعاضر  ماما  سک  ره 

رگید ياه  باتک  باتک و  نیا  يال  هبال  رد  روفو  روط  هب  ار  تانایب  نیا  هللا  همحردیفم  خیش 
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.تسا هدرک  هراشا 

، مولعلا عیمجب  املاع  یلاعت ، هَّلل  فالخلا  نم  اموصعم  الا  نوکیال  نیدلا  ماما  ّنا  یلع  هیمامالا  تقفتا  : » دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
هب ملاع  زین  دشاب و  لاعتم  دنوادخ  تفلاخم  زا  موصعم  دیاب  نید  ماما  هک  نیا  رب  دنا  هدرک  قافتا  هیماما  ( » 234 (؛» ...لضفلا یف  الماک 

«. دشاب ...و  تلیضف  رد  لماک  نید و  مولع  عیمج 

ّلاض رفاک  وهف  هعاطلا  ضرف  نم  یلاعت  هَّللا  هبجوا  ام  دـحج  همئالا و  دـحا  هماما  رکنا  نم  ّنا  یلع  هیمامالا  تقفتا  : » دـیوگ یم  زین  وا 
بوجو رکنم  هدرک و  راـکنا  ار  ناـماما  زا  یکی  تماـما  سک  ره  هک  نیا  رب  دـنراد  قاـفتا  هیماـما  ( » 235 (؛» رانلا یف  دولخلل  قحتـسم 

«. تسا خزود  شتا  رد  دولخ  ّقحتسم  هارمگ و  رفاک ، وا  هدرک ، بجاو  ار  نا  لاعتم  دنوادخ  هک  دوش  اه  نا  تعاطا 

!! هللا همحردیفم  خیش  فیرعت  رب  یلاکشا   - 12

تفالخ هب  داقتعا  هک  دنک  یم  قدص  یـسک  رب  اهنت  عیـشت  فصو  دـیفم ، رظن  قباطم  : » دـیوگ یم  شتاضارتعا  همادا  رد  يرافق  رتکد 
تفالخ هک  تسا  دـقتعم  دراد و  یلع  تافو  ماگنه  ات  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تافو  نامز  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

یقاب تسا و  قداص  هباحص  زا  رفن  هس  رب  اهنت  ادخ  لوسر  زا  دعب  عیشت  فصو  فیرعت  نیا  ربانب  .تسا  هدوبن  حیحص  رگید  هفیلخ  هس 
نیب رد  یلع  هک  تسا  رفک  تموکح  زین  نانا  تموکح  و  دنا ، لوسر  رـصع  رد  ناکرـشم  دـننامه  هدوب و  رفاک  هعیـش  رظن  رد  هباحص 

هلاو و هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحصا  هب  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  یتراسج  هچ  تسا !! هدرب  یم  رـس  هب  قافن  هیقت و  شـشوپ  اب  نانا 
(236 (.»!؟ رتالاب نیا  زا  مالسا  هب 

خساپ

کسمت يوبن  تنس  نارق و  زا  يا  هلدا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لصفالب  تفالخ  تیالو و  تماما و  هب  شداقتعا  رد  هعیـش  الوا :
هللا یلصادخ  لوسر  هفیلخ  ماما و  یلو و  ار  ترـضح  نا  اذل  .تسا و  هدرک  نییبت  حوضو  روط  هب  زین  ار  اه  نا  تلالد  تیفیک  هدرک و 

.دناد یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تافو  ماگنه  ات  شتافو  زا  دعب  هلاو  هیلع 

هلاو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  غالبا  لاعتم و  دـنوادخ  بناج  زا  ّقح  هب  ماما  هک  درک  تابثا  یعطق  ناهرب  لیلد و  اب  یـسک  رگا  اـیناث :
ّقح بصاغ  دریگب  تسا  ادـخ  بناج  زا  هک  ار  وا  تفالخ  سک  ره  هک  دوش  یم  دـقتعم  یعیبط  روط  هب  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

.تسا حضاو  رپ  تسا  دناعم  دنوادخ  اب  هک  یسک  مکح  .تسا و  هتشاد  دانع  دنوادخ  اب  هجیتن  رد  هدوب و  وا  یهلا 

میدناسر تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  اثلاث :
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نیا رکنم  یسک  رگا  لاح  .تسا  هدش  هدرمش  نید  لوصا  رگید  فیدر  رد  اذل  دیا و  یم  باسح  هب  نید  لوصا  زا  یلصا  تماما ، هک 
.دشاب هدرک  راکنا  ار  نید  لوصا  زا  يرگید  لصا  هک  تسا  نا  دننامه  دوش  لصا 

زورب و هلحرم  هب  یحلاـصم ، تهج  هب  هدـش و  هصـالخ  ناـسنا  بلق  هبترم  رد  اـهنت  نا  بتارم  زا  یخرب  هک  دراد ، یبـتارم  رفک  اـعبار :
.دسر یمن  روهظ 

، دندش دترم  هیقب  هباحـص ، زا  رفن  هس  زج  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  مدرم  هک  هدـما  تایاور  یخرب  رد  هک  نیا  اسماخ :
.دومن لمح  فعض  تدش و  رد  دادترا  بتارم  ای  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  دادترا  لیبق  زا  یتاهیجوت  رب  ناوت  یم  ار  دادترا  نیا 

مّلـسم تاعوضوم  زا  یکی  هیقت »  » هک هدش  تابثا  حوضو  هب  دوخ  ياج  رد  هک  یلاح  رد  هدرک ، قافن  رب  لمح  ار  هیقت  يرافق  اسداس :
ام ّقح  رب  هدیقع  فلاخم  هک  یناناملسم  زا  یّتح  رافک و  زا  ناوت  یم  دوخ  لاوما  وربا و  ناج و  ظفح  يارب  هک  تسا  یثیدح  ینارق و 

(237) .دومن لامعا  دنتسه ،

اذل و  دنناشک ، یم  ههار  یب  هب  ار  مدرم  يا  هدع  هدش و  هتفرگ  وا  ّقح  هک  درک  یم  هدهاشم  هچرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اعباس :
هک مالسا  لصا  ظفح  تهج  هب  یلو  درک ، یم  دزشوگ  دوخ  تیناقح  هب  ار  مدرم  دید  یم  تحلصم  هک  ییاج  ره  ساّسح و  عقاوم  رد 

هیلع ترـضح  هیقت  زا  ام  دوصقم  .دـش  یمن  ریگرد  تفالخ  هاگتـسد  اـب  نادـنچ  هدرک و  راـیتخا  یبسن  توکـس  تسا  ّمها  تحلـصم 
.تسا انعم  نیا  رفن ، هس  نا  تفالخ  رصع  رد  مالسلا 

عیشت خیرات 

عیشت خیرات 

، میرک نارق  رد  اریز  تسا ؛ لاعتم  دنوادخ  هعیش  سسؤم  هک  میتفگ  هدرک و  هراشا  دنچ  یلماوع  هب  هعیش ، روهظ  ثحب  رد 
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توعد وا  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هدرک و  نیعم  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  تسرپرـس ، یلو و  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
يوریپ هب  ار  همه  موصعم ، دارفا  ناونع  هب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ندرک  یفرعم  اب  هکلب  مالـسلا  هیلع  یلع  اهنت  هن  .تسا  هدومن 

هیلع یلع  ماما  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  زین  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب ، لاس  لوط 23  رد  .تسا و  هدناوخارف  ناراوگرزب  نا  زا 
هلاو هیلع  هللا  یلصربمایپ  نامز  رد  ایا  .تسا  هداد  نامرف  وا  زا  دعب  ماما  هدزای  تماما  ترضح و  نا  تیالو  تماما و  هب  مازتلا  مالسلا و 

لوبق هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  نیـشناج  یلو و  ار  وا  هتفریذـپ و  ناونع  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنا  هدوب  یناسک 
؟ تسا هدوب  هنوگچ  نامز  نیا  ات  مالسا  خیرات  لوط  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  نایعیش و  تیعضو  دنشاب ؟ هدرک 

هلاو هیلع  هللا  یلصربمایپ  رصع  رد  عیشت 

یلع ماما  تفالخ  تیالو و  تماما و  رما  رد  تایاور  تایا و  ندینـش  اب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هباحـص  زا  یهورگ 
نا نادنمتدارا  زا  دـنتفریذپ و  ار  وا  تماما  تماعز و  هدرک ، ادـیپ  داقتعا  وا  هب  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  مالـسلا ، هیلع 

: دندش فورعم  مالسلا » هیلع  یلع  هعیش   » هب نامز  نامه  زا  هورگ  نیا  .دنتفرگ  رارق  ترضح 

بقل اذه  ناک  و  هعیـشلا ، وه  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  مالـسالا  یف  رهظ  مسا  لوا  ّنا  : » دیوگ یم  يزار  متاحوبا   - 1
هیلع هللا  یلـصادخ  لوـسر  دـهع  رد  هک  يا  هملک  بقل و  نیلوا  ( » 238 (؛» راّمع دادقملا و  ناملـس و  رذوبا و  مه : هباحـصلا  نم  هعبرا 

هدوب هباحص  زا  رفن  راهچ  بقل  هملک ، نیا  .دوب  هعیش »  » هملک درک  روهظ  هلاو 
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« .راّمع دادقم و  ناملس ، رذوبا ، زا : دنترابع  هک  تسا 

، هباحص زا  یتعامج  ( » 239 (؛» هریغ یلع  هقاقحتـسا  نوری  یلعل و  نوعیـشتی  هباحـصلا  نم  هعامج  ناک  : » دسیون یم  نودـلخ  نبا   - 2
«. دنتسناد یم  تفالخ  هب  نارگید  زا  رتراوازس  ار  وا  دندوب و  یلع  هعیش 

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رصع  یف  مالسلا  هیلع  یلع  هالاومب  هباحصلا  رابک  نم  هعامج  فرع  : » دیوگ یم  یلعدرک  دّمحم  داتسا   - 3
هالاوملاو بلاط  یبا  نب  یلعب  مامتئالاو  نیملسملل  حصنلا  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  انعیاب  لئاقلا : یسرافلا  ناملـس  لثم  هلاو 

هاکزلاو هالصلا  لاق : عبرالا  نع  لئس  اّملو  ًهدحاو ، اوکرت  ٍعبراب و  اولمعف  ٍسمخب  سانلا  رما  لوقی : يّذلا  يردخلا  دیعس  یبا  لثمو  .هل 
: لاق ّنهعم ؟ هضورفمل  اّهنا  و  هل : لیق  .بلاط  یبا  نب  یلع  هیالو  لاق : اهوکرت ؟ یتلا  هدحاولا  ام  لیق : .جـحلا و  ناضمر و  رهـش  موصو 

بویا یباو  تباث  نب  همیزخ  نیتداهـشلا  يذو  نامیلا  نب  هفیذـحو  رـسای  نب  راّمعو  يراـفغلا  رذ  یبا  لـثمو  .ّنهعم  هضورفم  یه  معن 
هیلع یلع  نایلاوم  هب  فورعم  هباحص ، ِناگرزب  زا  یهورگ  ( » 240 (؛» هدابع نب  دعس  نب  سیقو  صاعلا  نب  دیعـس  نب  دلاخو  يراصنالا 

هللا یلـصادخ  لوسر  اب  ام  تفگ : یم  هک  تسا  یـسراف  ناملـس  هلمج  نا  زا  دندوب ؛ هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـصع  رد  مالـسلا 
هک تسا  يردخ  دیعس  وبا  .وا و  نایلاوم  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ادتقا  ناناملسم و  یهاوخریخ  رب  میدرک  تعیب  هلاو  هیلع 

: تفگ دـش  لاؤس  دروم  راهچ  نا  زا  یتقو  .دـندومن  كرت  ار  یکی  دـنداد و  ماجنا  ار  ات  راـهچ  دـندش ؛ رما  راـک  جـنپ  هب  مدرم  تفگ :
یلع تیالو  تفگ : باوج  رد  وا  دوب ؟ هچ  دندومن  كرت  هک  ار  هچنا  دش  لاؤس  وا  زا  .جح  ناضمر و  هام  هزور  تاکز ، زامن ،
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نب رامع  يرافغ ، رذوبا  .يرا و  داد : خساپ  تسا ؟ بجاو  رگید  لمع  راهچ  اب  تیالو  ایا  دش  لاؤس  وا  زا  .مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
« .هدابع نب  دعس  نب  سیق  صاع و  نب  دیعس  نب  دلاخ  يراصنا ، بویاوبا  تباث ، نب  همیزخ  نیتداهشلا  يذ  نامی ، نب  هفیذح  رسای ،

فورعملا ابـس  نب  هَّللادبع  هعدب  نم  عیـشتلا  بهذـم  لصا  ّنا  نم  باّتکلا  ضعب  هیلا  بهذ  ام  اّماو  : » دـسیون یم  شتاملک  همادا  رد  وا 
، هلاـمعاو هلاوحا  نمو  هنم  مهتئاربو  هعیـشلا  دـنع  لـجرلا  اذـه  هلزنم  ملع  نمو  .مهبهذـم  هقیقحب  هفرعم  هّلق  مهو و  وهف  ءادوسلا ، نباـب 

دلو زاجحلا  یف  ناک  هعیـشلا  روهظ  ّنا  یف  بیرال  .باوثلا  نم  لوقلا  اذه  غلبم  ملع  مهنیب ، فالخ  الب  هیف  نعطلا  یف  مهئاملع  لامکو 
نب هَّللادبع  ياه  تعدب  زا  عیشت  بهذم  لصا  هک  نیا  زا  دنا ، هدیسر  نا  هب  ناگدنسیون  زا  یـضعب  هک  هچنا  اّما  و  ( » 241 (؛» هل عیشتملا 
نیا هاگیاج  زا  یتخانـش  سک  ره  .تسا و  نایعیـش  بهذـم  تقیقح  تخانـش  یمک  مهو و  زا  نیا  تسا ، ءادوسلا  نبا  هب  فورعم  ابس 
دنا هدرک  تّمذم  ار  وا  فالتخا  نودب  یگمه  هعیـش  ياملع  هک  دمهفب  دراد و  وا  رادرک  راتفگ و  وا و  زا  نانا  يربت  هعیـش و  دزن  درم 

روشک زاجح  رد  هعیـش  روهظ  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  تسا ! حیحـص  هعیـش  هب  تبـسن  نیا  يا  هزادـنا  هچ  ات  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ملع 
«. تسا هدوب  یلع  نایعیش 

رذوبا مهنم : یلع ، هبیبرل  هعیـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـهع  یف  یّتح  هباحـصلا  نیب  ناـک  : » دـسیون یم  حـلاص  یحبـص  رتکد   - 4
هینب عیمج  بلطملا و  دبع  نب  سابعلاو  هلثاو  نب  رماع  لیفطلا  وبا  بعکلا و  نب  یباو  هَّللادبع  نب  رباج  دوسالا و  نب  دادـقملاو  يرافغلا 

وباو رسای  نب  راّمعو 
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ینایعیش ناوریپ و  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـصع  رد  یتح  هباحـص  نایم  رد  ( » 242 (؛» يراصنالا بویا 
سابع هلثاو ، نب  رماع  لیفطلاوبا  بعک ، نب  یبا  هَّللادـبع ، نب  رباج  دوسا ، نب  دادـقم  يراـفغ ، رذوبا  ناوت  یم  هلمج  نا  زا  تسا ؛ هدوب 

« .درب مان  ار  يراصنا  بویاوبا  رسای و  رامع  وا ، نادنزرف  مامت  بلطملادبع و  نب 

ءدب ناک  لب  جراوخلا ، قاقـشنا  دنع  هرم  لوال  ترهظ و  هعیـشلا  ّنا  لاقی : نا  اطخلا  نم  : » دیوگ یم  ناّنع  هَّللادـبع  دّـمحم  داتـسا   - 5
کتریشع رذنا  و   ) ءارعشلا نم  هیالا 214  یف  هتریشع  راذناب  هَّللا  هرما  نیح  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  رـصع  یف  مهروهظ  هعیـشلا و 

؛» اوعیطا هل و  اوعمساف  مکیف  یتفیلخ  ییصو و  یخا و  اذه  یلع : یلا  اریـشم  مهل  لاق  هتیب و  یف  هتریـشع  عمجف  یبنلا  یّبل  و  نیبرقالا ،)
رد هعیش  روهظ  هکلب  تسا ، هدرک  ادیپ  روهظ  جراوخ  ییادج  ماگنه  راب  نیلوا  يارب  هعیش  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  هابتشا  نیا  ( » 243)

هروس هیا 214  قباطم  ار  دوخ  هریشع  ات  داد  نامرف  ار  شلوسر  دنوادخ  هک  یماگنه  تسا ، هدوب  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رـصع 
هب هراشا  هک  یلاح  رد  درک و  عمج  شا  هناخ  رد  ار  دوخ  هریـشع  هتفریذپ و  ار  ادخ  توعد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دنک  راذنا  ارعش 

نانخس هب  سپ  تسامش ، نایم  رد  نم  نیشناج  یـصو و  ردارب و  یلع ، ینعی  نیا ، دومرف : نانا  هب  باطخ  دومن ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
«. دینک تعاطا  ار  وا  هدادارف و  شوگ  وا 

یلص یبنلا  نامز  یف  یلع  هعیش  نوّمـسملا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هقرف  مه  هعیـشلا و  قرفلا  لوا  ّنا  : » دیوگ یم  یتخبون  - 6
نیلوا انامه  « ؛» هتماماب لوقلا  هیلا و  مهعاطقناب  نوفورعم  هدعب  و  هلاو ، هیلع  هللا 
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هدش و يراذگ  مان  یلع  هعیـش  هب  ربمایپ  نامز  رد  هک  دشاب  یم  بلاط  یبا  نب  یلع  هقرف  نا  تسا و  هعیـش  یمالـسا ، ياه  هقرف  زا  هقرف 
« .دنا هدوب  وا  تماما  هب  داقتعا  ترضح و  نا  هب  هجوت  هب  فورعم  وا  زا  دعب 

هلاو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  عیشت  همانرب 

هلاو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  عیشت  همانرب 

ددـصرد دـنتفای  عالطا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیـشناج  تیالو و  زا  هک  نا  زا  دـعب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  ناـیعیش 
: تسا هلمج  نا  زا  هک  دندمارب  فلتخم  ياه  هار  زا  تیالو  ماقم و  نیا  تیبثت 

مخ ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  تعیب   - 1

يارب ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  بصنم  ماـقم و  نا ، رد  درک و  داریا  يا  هبطخ  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلاو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ریما یلع  یف  ّلجوزع  هَّللا  نع  هب  تئج  ام  لوبقب  مکل  هقفـصلا  مکنم و  هعیبلا  ذـخا  نع  ترما  : » دومرف هاـگ  نا  دومن ، غـالبا  تفـالخ 

 . ...قحلاب یضقی  يذلا  همایقلا  موی  یلا  يدهملا  مهنم  همئاق  همئا  هنم  یّنم و  مه  نیذلا  هدعب ، نم  همئالا  نینمؤملا و 

نم یلعل  تدقع  امب  رارقالا  مکتنـسلاب  ذـخا  نا  ّلجوزع  هَّللا  ینرما  دـق  و  ٍهدـحاو ، فکب  ینوقفاصت  نا  نم  رثکا  مّکنا  سانلا ! رـشاعم 
نوعیطم نوعماس ، انا  مکعمجاب : اولوقف  هبلـص ، نم  یتیرذ  ّنا  مکتملعا : ام  یلع  هنم  یّنم و  همئالا  نم  هدعب  ءاج  نم  نیملـسملا و  هرما 

انـسفنا و انبولقب و  کلذ  یلع  کعیابن  همئالا ، نم  هبلـص  نم  هدـلو  رما  یلع و  رما  یف  کبر  اـّنبر و  نع  تغّلب  اـمل  نوداـقنم  نوضار 
، قاثیملا ضقننال  هدهع و  نع  عجرن  و ال  باترنال ، کشنال و  و  لدبنال ، ریغنالو و  ثعبنو  تومنو  ییحن  کلذ ، یلع  انیدیا  انتنـسلا و 

 . ...کتیرذ نم  مهترکذ  نیذلا  همئالا  هدلوو  نینمؤملاریما  ایلع  کعیطن و  هَّللا و  عیطن 

 - یلع یلع  هَّللا و  لوـسر  یلع  اوکادــت  .انیدــیا و  انتنــسلا و  اــنبولقب و  هلوـسر  رما  هَّللا و  رما  یلع  اــنعطا  انعمــس و  موــقلا : هاداــنف 
یلع قـح  رد  ادـخ  بناـج  زا  هچنا  هب  تبـسن  هـتفرگ  تـعیب  امـش  زا  هـک  مروماـم  نـم  ( » 244 (؛» ...مهیدـیاب اوقفاصف  مالـسلاامهیلع - 

نینمؤملاریما و
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زا .دنشاب و  یم  قح  رب  هدننک  مایق  هک  یناماما  .دنیوا  نم و  هیرذ  زا  اه  نا  هک  یناماما  مریگب ، مازتلا  امش  زا  ما  هدروا  وا  زا  دعب  ناماما 
 . ...درک دهاوخ  مکح  قح  هب  تمایق  زور  ات  هک  تسا  يدهم  نانا  هلمج 

امش نابز  زا  هک  هدرک  رما  ارم  ّلجوزع  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دینک ، تعیب  نم  اب  تسد  کی  اب  هک  دیتسه  نا  زا  شیب  امـش  مدرم ! يا 
نا دـنیوا ، زا  نم و  زا  هک  یناماما  .مریگب  رارقا  ما ، هتفرگ  وا  زا  دـعب  ناماما  نینمؤملاریما و  ناونع  هب  یلع  يارب  هک  یناـمیپ  هب  تبـسن 

داـقنم یـضار و  عیطم و  اونـش و  اـم  دـییوگب : امـش  همه  سپ  .تسوا  بلـص  زا  نم  هیرذ  هک  نیا  مدرک ، غـالبا  امـش  هب  نم  هک  هنوگ 
اه و بلق  هب  وت  اب  .يدرک  غالبا  ناماما ، زا  وا  بلـص  زا  دالوا  رما  یلع و  رما  رد  وت  اـم و  راـگدرورپ  بناـج  زا  هک  میتسه  یتاروتـسد 
رییغت و زگره  میدرگ و  یم  ثوعبم  میریم و  یم  هدرک و  یگدـنز  رما  نیا  رب  مینک و  یم  تعیب  نامیاه  تسد  اه و  ناـبز  اـه و  ناـج 

.درک میهاوخن  ضقن  میا  هتـسب  هک  ینامیپ  میدرگ و  یمنزاـب  دوخ  دـهع  زا  .تشاد و  میهاوخن  یبیر  کـش و  داد و  میهاوخن  لیدـبت 
تعاطا يدرب  مان  نیـسح  نسح و  زا  دعب  تبلـص  هیرذ و  زا  هک  یناماما  وا ، دالوا  نینمؤملا و  ریما  یلع  وت و  هدرک و  تعاطا  ار  ادـخ 

 . ...مدناسانش امش  هب  ّلجوزع  مراگدرورپ  دوخ و  دزن  ار  اه  نا  ماقم  هک  یناماما  .دومن  میهاوخ 

اه نابز  اه و  بلق  هب  ار  شلوسر  رما  ادخ و  رما  تعاطا  هدادارف و  شوگ  دندرک : ضرع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  هب  باطخ  مدرم 
میهاوخ دوخ  ناتسد  و 
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«. ...دندومن تعیب  دوخ  ناتسد  اب  هدرک و  ماحدزا  مالسلا -  امهیلع  یلع -  ادخ و  لوسر  دزن  مدرم  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .درک 

تیالو زا  عافد  رد  رعش  ندورس   - 2

رعـش هب  ار  تیالو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  بصن  ات  تساوخ  هزاجا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ریدغ  هعقاو  زا  دعب  تباث  نب  ناسح 
: دورس نینچ  ار  ریدغ  هعقاو  هاگ  نا  داد ، هزاجا  وا  هب  زین  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دروارد 

ایدانم لوسرلاب  عمساو  ّمخب  مهیبن  ریدغلا  موی  مهیدانی 

ایداهو اماما  يدعب  نم  کتلعج  یّنناف  یلع  ای  مق  هل  لاقف 

(245) .رعش رخا  ات 

تیالو تیبثت  رد  یلمع  راک   - 3

تداهش هک  دوب  نیا  دنداد  ماجنا  ترـضح  نا  تیالو  تماما و  تیبثت  تهج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوریپ  هک  ییاهراک  هلمج  زا 
زا ات  دنتفگ  یم  تیئزج ، دصق  هب  هن  كربت ، ناونع  هب  ناشناذا  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تلاسر  هب  تداهش  زا  دعب  ار  وا  تیالو  هب 

.دنیامن دزشوگ  نارگید  هب  مه  دننک و  مکحم  تیالو  هب  ار  ناشداقتعا  مه  هار ، نیا 

هداهشلا دعب  یلعل  هیالولاب  هداهـشلا  هماقالاو -  ناذالا  امهیف -  رکذ  یـسرافلا  ناملـس  ّنا  : » دنک یم  لقن  يرـصم  یغارم  هَّللادبع  خیش 
؟ اذـه لبق  هب  عمـسا  مل  ارما  تعمـس  هَّللا ! لوسر  ای  لاقف : هَّللا  لوسر  یلع  لجر  لخدـف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نمز  یف  هلاـسرلاب 

متعمس لاق : .یلعل  هیالولاب  هداهـشلا  هلاسرلاب  هداهـشلا  دعب  هناذا  یف  دهـشی  ناملـس  لاق : وه ؟ ام  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف 
هب تداهـش  زا  دـعب  ار  تیالو  هب  تداهـش  شزامن  هماقا  ناذا و  رد  یـسراف  ناملـس  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  ( » 246 (؛» اریخ

نونکات هک  مدینـش  يزیچ  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دـش و  دراو  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  یـصخش  .تفگ  یم  تلاـسر 
هب تداهـش  تلاـسر ، هب  تداهـش  زا  دـعب  شناذا  رد  ناملـس  درک  ضرع  تسیچ ؟ نا  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .مدوب  هدینـشن 

یکین دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  .دیوگ  یم  تیالو 
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«. .يا هدینش  ریخ  و 

ناذالا یف  رکذی  رذابا  ّنا  هَّللا ! لوسر  ای  : » درک ضرع  دش و  دراو  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  یـصخش  هک  دـنک  یم  لقن  زین  و 
تنک نم  مخ : ریدغ  موی  لوق  متیسن  وا  کلذک ، لاقف : هَّللا ؟ یلو  ایلع  ّنا  دهشا  لوقی : یلعل و  هیالولاب  هداهشلا  هلاسرلاب  هداهـشلا  دعب 

تداهش تلاسر ، هب  تداهـش  زا  دعب  ناذا ، رد  رذوبا  ادخ ! لوسر  يا  ( » 247 (؛» هسفن یلع  ثکنی  اّمناف  ثکن  نمف  هالوم ؟ یلعف  هالوم 
شومارف ایا  .تسا  روط  نیمه  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دیوگ  یم  هَّللا » یلو  ایلع  ّنا  دهشا  : » ینعی مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب 

« .تسا هدرک  نینچ  دوخ  ررضرب  دنک  ینکش  نامیپ  سکره  سپ  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » مخ ریدغ  زور  رد  ارم  راتفگ  دیدرک 

هلاو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو  ماگنه  عیشت 

نا زا  دندمارب ؛ تاروتسد  ذیفنت  تیبثت و  ددصرد  ترـضح  نا  ياهروتـسد  هب  هجوت  اب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  ماگنه  نایعیش 
: هلمج

دندوب یتعامج  هتسد و  ماگنه ، نا  رد  تیصو ، نتـشون  يارب  ملق  تاود و  ندروا  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رارـصا  دیکات و  اب   - 1
لباقم فرط  هک  اج  نا  زا  یلو  دراد ، بوتکم  ار  دوخ  تیصو  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ات  دنتـشاد  ملق  تاود و  ندروا  هب  رارـصا  هک 

.دنزاس یلمع  ار  روتسد  نیا  دنتسناوتن  دوب  يوق 

ِنایعیـش زا  يدارفا  درک ، رود  دوخ  زا  ار  تیعمج  شروتـسد ، هب  ندرکن  لـمع  تهج  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نا  زا  دـعب   - 2
نانا دزن  دوخ  زا  دعب  ناماما  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیـصو  هاگ  نا  تشاد ، هاگن  دوخ  دزن  ار  رذوبا  دادـقم و  لاثما  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

(248) .دومن حرطم 

ماما نادنمتدارا  نایعیش و  زا  یهورگ  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هفیقسلا »  » رد رفظم  لقن  ربانب   - 3
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ارف وا  گرم  هچنانچ  ات  تشاد ، هاگن  دوخ  دزن  مور ، رکـشل  اب  هلباقم  گنج و  هب  هماـسا  رکـشل  نداتـسرف  ماـگنه  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
رکبوبا رمع ، هنافساتم  یلو  دننک ، مامت  ترضح  نا  يارب  ار  تموکح  تفالخ و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  تعیب  اب  رفن  دنچ  نیا  دیسر 

زا تفالخ  ادابم  ات  دندز  مهرب  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یلاع  ریبدت  هشقن و  نیا  دیز ، نب  هماسا  رکـشل  زا  فّلخت  اب  رگید  یخرب  و 
.دوش هتفرگ  نانا  تسد 

، هتفر هدـعاس  ینب  هفیقـس  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  توف  زا  دـعب  تنطلـس  کـلم و  هب  ندیـسر  تهج  هب  یخرب ، هک  یماـگنه   - 4
، دوب هدـشن  نفد  زونه  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هزانج  هک  یلاح  رد  دـندوب ، دوخ  يارب  نا  بحاصت  ای  تردـق  میـسقت  لوغـشم 

.دندوب ترضح  نا  يارب  يرادازع  هلاو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نفد  لوغشم  مالسلا  هیلع  یلع  ناشماما  يوریپ  هب  نایعیش 

رکبوبا تفالخ  مایا  رد  عیشت 

رکبوبا تفالخ  مایا  رد  عیشت 

هطبار رد  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  روتسد  ندرک  یلمع  هار  رد  دوخ  شالت  هب  زین  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  نایعیش 
: مینک یم  هراشا  اه  نا  زا  یخرب  هب  هک  دنداد  ماجنا  یتامادقا  هار  نیا  رد  و  دنداد ، همادا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب 

تعیب يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ندرک  ادیدناک   - 1

تماما هب  دقتعم  دندوب و  هدینش  هدید و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ّقح  رد  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياه  شرافس  نایعیش  هک  اج  نا  زا 
زا دندوب ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  دنوادخ و  بناج  زا  هلاو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیـشناج  و 
هب بلطملادبع  نب  سابع  .دندومن  حرطم  تعیب  يارب  ار  ماما  ندرک  ادیدناک  حرط  اروف  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو  زا  دعب  ور  نیا 
زین مدرم  منک و  تعیب  وت  اب  ات  هدب  نم  هب  ار  تناتسد  ( 249 (؛» سانلا کعیابی  کعیابا  كدی  ددما  : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.درک دنهاوخ  تعیب  وت  اب 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  هناخ  رد  نایعیش  نّصحت   - 2

اجنا رد  هدما ، مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هناخ  هب  ضارتعا  ناونع  هب  رکبوبا ، عفن  هب  تفالخ  ندش  مامت  هفیقس و  هعقاو  زا  دعب  نایعیش 
.دنراذگب هّحص  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ّقحب  تیالو  تماما و  رب  هدش ، ماجنا  لمع  هب  ضارتعا  نمض  ات  دندرک ، نصحت 

تّمت نا  دعب  هلزنم  یف  هتعیـش  نم  هعم  نمو  ماقا  ایلع  مامالا  ّنا  : » دـنک یم  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  ثداوح  رد  يدوعـسم 
، دش مامت  رکب  وبا  اب  تعیب  هک  نا  زا  دعب  دندوب ، نایعیـش  زا  وا  اب  هک  یناسک  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  انامه  ( » 250 (؛» رکب یبال  هعیبلا 

«. دندیزگ تماقا  ترضح  لزنم  رد 

زا ( » 251 (؛» همطاف تیب  یف  اّنع  اوفّلخت  امهعم  نمو  ریبزلاو  ایلع  ّنا  هیبن  هَّللا  یّفوت  نیح  انربخ  نم  ناک  ّهنا  : » دیوگ یم  باطخ  نب  رمع 
تعیب و زا  دـندوب  ود  نا  اب  هک  یهورگ  ریبز و  یلع و  هک  نا  داـتفا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  هک  یتاـقافتا  هلمج 

«. دندومن نّصحت  همطاف  هناخ  رد  هدرک ، یچیپرس  ام  اب  يراکمه 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


: زا دنترابع  رکبوبا  اب  تعیب  زا  نیفلختم 

 - یسراف 2 ناملس   - 1
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رسای رامع 

.يرافغ رذوبا  بزاع 4 -  نب  ءارب   - 3

.دوسا نب  دادقم   - 5

.دیعس نب  نابا   - 6

(252) .راصنا نیرجاهم و  زا  یعمجو  مشاه  ینب  زا  یتعامج  بلطملادبع و  نب  سابع   - 7

هلمج زا  نابا  ( » 253 (؛» عیاب هوعیاب  اّملف  مشاهونب ، عنـصی  ام  رظنیل  رکب  یبا  هعیب  نع  فّلخت  نم  دـحا  نابا  ناکو  : » دـیوگ یم  ریثا  نبا 
زین وا  دـندرک  تعیب  مشاه  ینب  دـید  هک  نا  زا  دـعب  دـننک ؛ یم  هچ  مشاه  ینب  دـنیبب  ات  دز  زاب  رـس  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  دوب  یناـسک 

«. دومن تعیب 

تیالو زا  عافد  رد  اه  يریگ  عضوم   - 3

ددصرد هدـش ، هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  دراو  دروخ ، مه  رب  باطخ  نب  رمع  طسوت  ناشنّـصحت  هک  نا  زا  دـعب  نایعیش 
نانا زا  یخرب  ياه  يریگ  عضوم  هب  کنیا  .دـنزاس  رادـیب  تلفغ  باوخ  نیا  زا  ار  ناـنا  اـت  دـندما ، مدرم  رب  تجح  هماـقا  جاـجتحا و 

: مینک یم  هراشا 

یلع ام -  بحاـص  ( » 254 (؛» مکنم اهب  یلوا  انبحاصو  دومرف ..« : مدرم  هب  باـطخ  دوخ  نانخـس  نمـض  رد  وا  ساـبع  نب  لـضف  فلا )
«. تسا رتراوازس  امش  زا  تفالخ ، هب  مالسلا -  هیلع 

دوسا نب  دادقم  ب )

هک شیرق  زا  مراد  بـجع  ( » 255 (؛» ...نینمؤملا لوا  مهیفو  مهیبن  تیب  لـها  نع  رمـالا  اذـه  مهعفدو  شیرقل  اـبجعاو  : » دـیوگ یم  وا 
هب نمؤم  لوا  هک  مالـسلا -  هیلع  یلع  تسا -  یـسک  ناـنا  ناـیمرد  هک  یلاـحرد  تفرگ  ناـش  یبـن  تیب  لـها  زا  ار  تفـالخ  هنوگچ 

«. تسا هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

(256 (؛» باذعلا نم  ناما  دّمحم  لال  ءالولاو  طارـصلا ، یلع  زاوج  دّمحم  لا  ّبحو  رانلا ، نم  هئارب  دّمحم  لا  هفرعم  : » دومرف یم  زینو 
منهج باذع  زا  ناما  نانا  تیالو  و  طارص ، لپ  زا  روبع  زوجم  زاوج و  نانا  یتسودو  باذع ، زا  تئارب  دّمحم  لا  تفرعم  تخانش و  »

«. تسا

! مدرم يا  : » دیوگ یم  مدرم  هب  باطخ  تراهط  تمصع و  نادناخ  زا  عافد  رد  وا  یسراف  ناملس  ج )
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هلزنم هب  ار  دّمحم  لا  .دندّمحم  رگتیاده  كاپ و  ترتع  نانا  .تسا  لیعامـسا  هیرذ  زا  میهاربا و  لا  حون ، نادناخ  زا  دّـمحم  لا  انامه 
، هدـش بصن  ياـه  هوـک  هتـشارفاربرس ، نامـسا  دـننام  امـش  هب  تبـسن  ناـنا  اریز  دـینادب ؛ رـس  زا  مشچ  ود  هلزنم  هب  هکلب  ندـب ، زا  رس 

(257 ،..«) دنا نوتیز  تخرد  شخب و  ینشور  دیشروخ 

مسق دینز ، یمن  وا  ناماد  هب  تسد  یلو  تسامـش  نیب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  منیب  یم  : » دیامرف یم  مدرم  هب  باطخ  رگید  ییاج  رد  و 
(258 «) .دهد یمن  ربخ  ناتربمایپ  رارسا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دعب  یسک  تسوا ، تردق  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب 

دیدرک ( » 259 (؛» مهلجرا تحت  نمو  مهقوف  نم  اولکال  ایلع  اوعیاب  ول  زادرکانو ، زادرک  : » دومرف مدرم  هب  باطخ  هفیقـس  هعقاو  زا  دـعب 
امـش يارب  یناوارف  تمعن  دیدرک  یم  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  رگا  دیدرک ، یم  دیاب  هک  ار  هچنا  دیدرکن  و  دیدرک ، یم  دیابن  هچنا 

« .دوب يراج  نیمز  نامسا و  زا 

(260 (؛» نانثا مکیلع  فلتخا  ام  مکیبن  تیب  لها  یف  رمالا  اذه  متلعج  ول  هبارق ، متکرتو  هعانق  متبـصا  : » دیوگ یم  وا  يرافغ  رذوبا  د )
یم رارق  نات  یبن  تیب  لها  رد  ار  تفالخ  رما  رگا  دـیتخاس ، اهر  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تبارق  و  دـیدرک ، تعاـنق  مک  هب  »

« .درک یمن  فالتخا  امش  نایم  رد  مه  رفن  ود  زگره  دیداد 

(261) .دناوخ شزرا  یب  ار  هفیقس  ياروش  درکن و  تعیب  رکبوبا  اب  زگره  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا  بعک  نب  یبا  ه )

: دنک یم  لقن  دعس  نب  سیق  زا  ءایلوالا » هیلح   » باتک رد  یناهفصا  میعنوبا 

، میامن تاقالم  ار  یبا  هک  متـشاد  هقالع  یلیخ  صوصخلا  یلع  منک ، تاقالم  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نارای  اب  ات  مدش  هنیدـم  دراو  »
هک مدید  ار  يدرم  ناهگان  مداتسیا ، زامن  هب  لوا  فص  رد  مدش و  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دجسم  دراو 
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: تفگ راب  هس  وا  .دنونـشب  ار  شتانایب  ات  دش  هدیـشک  وا  يوس  هب  اه  ندرگ  .دومن  نتفگ  ثیدـح  هب  عورـش  درک و  مامت  ار  دوخ  زامن 
هب هک  دزوس  یم  یناناملـسم  لاح  هب  هکلب  دزوس ، یمن  اه  نا  لاح  هب  ملد  نم  یلو  دش ، هابت  ناشترخا  دندش و  هارمگ  تّما  نیا  نارس 

(262 «) .دندش هارمگ  نانا  تسد 

یم درب -  یم  جنر  عضو  نیا  زا  دوب و  یمالـسا  يربهر  یلـصا  بطق  زا  مدرم  فارحنا  دهاش  هک  بعک -  نب  یبا  : » تسا هدروا  زین  و 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  سپ  یلو  دندوب  هطقن  کی  هّجوتم  همه  دوب  هدـنز  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  يزور  : » تفگ

(263 «) .دیدرگ فرحنم  تسار  پچ و  هب  اه  تروص  هلاو 

هیلع هللا  یلصربمایپ  نادناخ  لزنم  زا  داد : خساپ  ییا ؟ یم  اجک  زا  یبا ! دیـسرپ : بعک  نب  یبا  زا  راصنا  زا  یکی  : » دنک یم  لقن  یبهذ 
یحو هتشرف  دماو  تفر  ّلحم  زورید  ات  نانا  هناخ  هک  یناسک  عضو  دوش  یم  هنوگچ  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  نانا  عضو  تفگ : وا  .هلاو 

هیلع هللا  یلصربمایپ  دوجو  زا  دروخ و  یمن  مشچ  هب  اجنا  رد  یشوجو  بنج  زورما  یلو  دوب ، هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هناشاک  و 
هک يروط  هب  داد ، یمن  وا  هب  ار  نخس  لاجم  هیرگ  درـشف و  یم  ار  شیولگ  ضغب  هک  یلاح  رد  تفگ  ار  نیا  .تسا  هدنام  یلاخ  هلاو 

(264 «) .تشاداو هیرگ  هب  زین  ار  راّضح  وا  عضو 

رکبوبا هب  باـطخ  هدـیرب  رکبوبا ، فرط  زا  تفـالخ  بصغ  زا  دـعب  : » دـسیون یم  وا  همجرت  رد  یبهذ  یملـسا  بیـضخ  نب  هدـیرب  و )
ای يدرک  شومارف  اـیا  رکبوـبا ! يا  دیـشک ، لـطاب  فرط  زا  قـح  هک  ییاـه  تبیـصم  هچ  َنوـُعِجار ،» هَیلا  اـّناو    ِ هَّلل اـّنا  تفگ « : هدرک ،

لوگ ار  وت  یسک  ینز ؟ یم  یشومارف  هب  ار  تدوخ 
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مالسلا هیلع  یلع  هک  دومن  رما  ار  ام  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هنوگچ  هک  يرادن  دای  هب  ایا  تسا ؟ هدز  لوگ  ار  وت  تسفن  ای  هدز 
، نیا دوـمرف : یم  هدرک ، یلع  هب  هراـشا  فـلتخم ، تاـقوا  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـک  يرادـن  داـی  اـیا  میماـنب ؟ نینمؤـملاریما  ار 

هچنا زا  ار  تدوخ  درذـگب و  تقو  هک  نا  زا  لـبق  نک ، هبـساحم  ار  دوخ  سفن  سرتب و  ادـخ  زا  تسا ؟ نیملاـظ  لـتاق  و  نینمؤمریما ،
، نکم يراشفاپ  نا  بصغ  رد  و  راذـگاو ، تسا  رتراوازـس  نا  هب  وت  زا  هک  یـسک  هب  ار  ّقح  .هدـب و  تاجن  تسا  سفن  تکاله  ثعاب 

(265 «) .شابم نیملاظ  راک  کمک  منک ، یم  ییامنهار  تاجن  هار  هب  هدرک و  تحیصن  ار  وت  يدرگرب ، یناوت  یم  وت  درگرب ،

دیعس نب  دلاخ  ز )

...مکل عبت  نحن  رمثلا ، وبیط  رجـشلا ، لاوطل  مّکنا  مشاه : ینبل  لاقف  رکب ، یبا  هعیب  نع  نابا  هوخا  دـلاخ و  رخاـت  : » دـیوگ یم  ریثا  نبا 
هدرک باطخ  مشاه  ینب  هب  دـندز و  زابرـس  رکبوبا  اب  تعیب  زا  ناـبا  شردارب  دـلاخ و  ( » 266 (؛» دـلاخ هعیاب  رکبابا  مشاهونب  عیاب  اّملف 

...مییامـش لابند  هب  ام  تسا و  هداد  لیوحت  هعماج  هب  ار  يا  هتـسیاش  دارفا  هک  دیتسه  یلـصا  راد و  هشیر  ینادناخ  امـش  انامه  دنتفگ :
«. دندومن تعیب  زین  نابا -  دلاخ و  ردارب -  ود  نیا  دندرک  تعیب  روز -  دیدهت و  اب  رکبوبا -  اب  مشاه  ینب  هک  نا  زا  دعب 

رادانعم توکس   - 4

هیلع یلع  اب  ار  ّقح  یفرط  زا  اریز  دوب ؛ نانا  رادانعم  توکس  نامثع ، رمع و  رکبوبا و  تفالخ  رد  نایعیش  ياه  يریگ  عضوم  هلمج  زا 
، دـنتفرگ یم  رظن  رد  ار  نیملـسم  مالـسا و  حـلاصم  رگید  فرط  زا  .دنتـسناد  یمن  تفـالخ  ماـقم  قیـال  ار  نارگید  هتـسناد و  مالـسلا 

فرط زا  .دنا  ناملسم  هزات  نینمؤملاریما ، ریبعت  هب  هک  یناسک 
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نیا هب  .دنداد  حیجرت  رگید  زیچ  ره  رب  ار  توکـس  يدنب ، عمج  کی  اب  اذل  دندید ، یم  نیمک  رد  ار  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  موس 
هک دوبن  انعم  نادـب  نیا  یلو  دـنهدن ، ماـجنا  یمادـقا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّقح  نتفرگ  يارب  دـنربن و  ریـشمش  هب  تسد  هک  اـنعم 
هار زا  دندید  یم  حالص  هک  يدروم  ره  رد  هکلب  دنامب ، شوماخ  قلطم  روط  هب  دیابن  هاگ  چیه  ّقح  اریز  دنشاب ؛ هتشاد  قلطم  توکس 

.دندرک یم  دزشوگ  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیناقح  فلتخم  ياه 

یلمع تفلاخم   - 5

رد هریون  نب  کلام  یلمع  مادـقا  ار  نا  زا  هنومن  کی  ناوت  یم  هک  دـندرک  یم  هلباقم  بصاغ  هفیلخ  اـب  ـالمع  زین  دراوم  زا  یخرب  رد 
هب تاکز  نداد  تسین و  تفالخ  هتـسیاش  رکبوبا  هک  دوب  دـقتعم  وا  اریز  تسناد ؛ دـیلو  نب  دـلاخ  رکبوبا ، هدـنیامن  هب  تاـکز  ندادـن 

 . ...درک یچیپرس  وا  هب  تاکز  نداد  زا  ور  نیازا  تسا ؛ ملاظ  هب  کمک  وا  هدنیامن 

لوـسر دزن  هـک  یّمهم  بـصنم  رطاـخ  هـب  لـالب  اریز  تـسناد ؛ هنیدـم  زا  لـالب  ترجه  ناوـت  یم  ار  یلمع  تفلاـخم  زا  رگید  هنوـمن 
وا ناذا  هک  اج  نا  زا  و  دشاب ، وگ  ناذا  تقو  هفیلخ  يارب  دیاب  دنامب  هنیدـم  رد  رگا  هک  درک  ساسحا  تشاد ، هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
رود یّلحم  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هنیدم  زا  هک  دید  نا  رد  ار  تحلـصم  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، بصاغ  تفالخ  دییات  تقیقح  رد 

(267) .درک تلحر  ایند  راد  زا  ات  دوب  اجنا  رد  دوشن و  یسایس  يرادرب  هرهب  وا  زا  ات  دنک  ترجه 

یفنم هزرابم   - 6

تفگ هار  زا  تسناوتن  هک  نیا  زا  دعب  تفالخ و  هاگتسد  ياه  يراکفالخ  هدهاشم  شردپ و  تافو  زا  دعب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 
زا دـعب  يارب  هچ  دوب و  هدـنز  هک  ینامز  ات  هچ  ار  هار  نیا  .تفرگ و  شیپ  ار  یفنم  هزراـبم  هار  دزاـس ، هّبنتم  ار  ناـنا  تحیـصنو  وگ  و 

: درک لابند  شتداهش 

رکبوبا رب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  بضغ  فلا )

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دنک : یم  لقن  كدف  زا  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  ثاریم  هلاسم  رد  سمخ »  » باب رد  يراخب 
(268) .دومن تلحر  ایند  زا  ات  تشاد  همادا  هکراتم  نیا  .دومن و  رهق  رکبوبا  اب  دش و  كانبضغ  هلاو 

یلصربمایپ رتخد  همطاف  تفگ : هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  شدنس  هب  ربیخ  هوزغ  باب  رد  زین  وا 
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هچنا كدف و  هنیدم و  ئف  نامه  هک  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ار  دوخ  ثاریم  ات  داتسرف  رکب  یبا  دزن  هب  ار  یسک  هلاو  هیلع  هللا 
میراذگ یمن  ثرا  هب  ار  يزیچ  ام  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ : رکبوبا  .دتسرفب  وا  رب  دوب  هدنام  یقاب  ربیخ  سمخ  زا 

رب مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  .درک  عانتما  ترـضح  ثاریم  تخادرپ  زا  رکبوبا  دیوگ : یم  هک  نیا  ات  .دشاب  یم  هقدص  همه  تسه  هچنا 
(269 «.) تفگن نخس  وا  اب  دوب  هدنز  ات  درک و  رهق  وا  اب  دش و  تحاران  وا 

دزن هب  ار  یسک  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رتخد  همطاف  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  شدنـس  هب  يراخب  هنابـش  نفد  هب  تیـصو  ب )
...دهاوخ زاب  هدنام  یقاب  ربیخ  سمخ  زا  هچنا  كدف و  هنیدم و  ئف  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دوخ  ثاریم  ات  داتسرف  رکبوبا 

نخس وا  اب  دوب  هدنز  ات  هدرک و  رهق  وا  اب  دش و  كانبضغ  رکبوبا  رب  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  .دیزرو  عانتما  اه  نا  تخادرپ  زا  رکبوبا 
هنابـش ار  وا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  شرهوش  دومن  تافو  هک  یماگنه  .دوب و  هدنز  هام  شـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  .تفگن 

(270 «) .درکن هاگا  ترضح  نفد  زا  ار  رکبوبا  درک و  نفد 

یفخم ار  شربــق  هدرک و  نـفد  هنابــش  ار  همطاــف  مالــسلا -  اــمهیلع  نیــسح -  نــسح و  یلع و  : » دــسیون یم  دــیدحلا  یبا  نــبا 
(271 «) .دندومن

رمع رکبوبا و  رب  هک  یلاح  رد  دومن  تلحر  اـیند  زا  مالـسلا -  اـهیلع  همطاـف -  هک  تسا  نیا  نم  دزن  حیحـص  ربخ  : » دـیوگ یم  زین  وا 
رب رفن  ود  نیا  ات  درک  تیصو  اذلو  دوب  كانبضغ 
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(272 «) .دنناوخن زامن  وا  هزانج 

تافو ربخ  مالسلا -  هیلع  یلع -  : »... دیوگ یم  ترضح  تافو  رکبوبا و  رب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  بضغ  هیضق  نمض  رد  ملـسم 
(273 «.) درازگ زامن  وا  رب  شدوخ  دناسرن و  رکبوبا  هب  ار  همطاف 

نا رب  درک و  نفد  هنابـش  ار  همطاـف  ههجو -  هَّللا  ّمرک  یلع -  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  اـم  دزن  : » تـفگ هـک  هدرک  لـقن  يدـقاو  زا  یبـلح 
(274 «.) دومنن ربخ  ار  یسک  زگره  درازگ و  زامن  لضف  سابع و  اب  ترضح 

رد هدومن  بضغ  اـه  نا  رب  هک  یناـسک  هک  نیا  یکی  درک : تیـصو  هس  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  : » دـیوگ یم  ملع  وبا  قیفوت  داتـسا 
(275 «) .دوش هدرپس  كاخ  هب  هنابش  شا  هزانج  دنوشن و  رضاح  شا  هزانج  عییشت 

 - مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما -  رب  دیـسر  رارف  مالـسلا -  اـهیلع  همطاـف -  تاـفو  ناـمز  هک  یماـگنه  : » دـنک یم  لـقن  يرهوج  رکبوبا 
(276 «) ...زاسم هاگا  رما  نیا  زا  ار  رمع  رکبوبا و  زگره  نک و  نفد  هنابش  ارم  متفر  ایند  زا  هاگره  هک  درک  تیصو 

ات دوش  نفد  هنابش  ات  درک  تیصو  دیوگن و  نخس  رکبوبا  اب  زگره  هک  درک  دای  مسق  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  : »... دیوگ یم  هبیتق  نبا 
(277 «.) دش نفد  هنابش  اذل  ددرگن ، رضاح  شا  هزانج  عییشت  رد  رکبوبا 

باّطخ نب  رمع  تفالخ  مایا  رد  عیشت 

ور هب  ور  تفلاخم  اب  تهج  نیدب  دیـسر و  تفالخ  هب  تشاد ، رکبوبا  تفالخ  نارود  رد  هک  یّمهم  شقن  هب  هجوت  اب  باطخ  نب  رمع 
یقاب نایعیش  ماما و  تفلاخم  يارب  یتصرف  مدرم ، عیرس  تعیب  اّما  دندوب ، فلاخم  مادقا  نیا  اب  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  .دشن 

(278) .تخاس یم  یفتنم  ار  یلمع  تفلاخم  هنوگره  هنیمز  رکبوبا ، تفالخ  نارود  رد  رمع  دنت  راتفر  هقباس  .تشاذگن 

يربهر هتسیاش  ار  دوخ  هتفر و  دابرب  ار  شیوخ  ثاریم  هچرگا  مالسلا  هیلع  یلع 
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دوخ تیناقح  هب  رکذت  و  تقیقح ، ّقح و  نایب  اب  ماوت  توکس  نانچ  مه  مالسا ، ناهج  ساّسح  تیعقوم  ظفح  يارب  یلو  تسناد ، یم 
.داد یم  همادا  ار 

مالـسا و ظفح  تهج  هب  هدرک و  توکـس  هچرگا  اه  نا  دنتـشاد ، يراداـنعم  توکـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـننامه  زین  ناـیعیش 
.دندیزرو یم  تفلاخم  نانا  اب  دوخ  تانایب  اب  یلو  دندز  یمن  تقو  تموکح  هیلع  یلمع  یمادقا  هب  تسد  نیملسم  تدحو 

دنتـشاد تهارک  نانا  هک  دوب  نیا  تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرکن  باختنا  رد  شیرق  لیلد  : » تفگ یـسلجم  رد  باطخ  نب  رمع 
باطخ هدرک ، يریگ  عضوم  رمع  نخـس  نیا  ربارب  رد  دوب  سلجم  نا  رد  هک  سابع  نبا  .دوش  عمج  نادناخ  کی  رد  توبن  تفالخ و 

(279 «) .دنتشاد تهارک  دوب ، هدرک  لزان  دنوادخ  هک  هچنا  هب  تبسن  شیرق  دومرف : وا  هب 

نامثع تفالخ  مایا  رد  عیشت 

نب مکح  .تشامگ  راک  رب  ار  دوخ  ناگتسب  تشادرب و  تایالو  زا  ار  رمع  نایلاو  ادتبا  .درکن  لابند  ار  نیـشیپ  هفیلخ  ود  هویـش  نامثع 
نب ناورم  .درپس  وا  هب  ار  نیملـسم  هنازخ  دـنادرگرب و  هنیدـم  هب  دوب ، هدرک  دـیعبت  فئاـط  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ار  صاـعلا 
يو هب  دوب  رانید  رازه  تسیب  دـصناپ و  نویلیمود و  غلبم  هک  ار  اقیرفا  لامـش  تاـکز  مجنپ  کـی  داد و  رارق  شیوخ  رواـشم  ار  مکح 

.دیزگرب شیوخ  يداماد  هب  ار  وا  دیشخب و 

، رماع نب  هَّللادبع  .درک  هلاوح  دیـسا ، نب  دلاخ  نب  هَّللادبع  شیوخ ، رگید  داماد  هب  مهرد  رازهدصـشش  غلبم  هرـصب  لاملا  تیب  زا  يو 
هک ار -  دوخ  یعاضر  ردارب  حرس ، یبا  نب  دعس  نب  هَّللادبع  .درک  باختنا  هرـصب  تموکح  هب  دوب  یناوجون  هک  ار  شیوخ  یئادرـسپ 

هب دوب -  هدرک  رداص  ار  شلتق  روتسد  يو  دادترا  ببس  هب  هکم  حتف  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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داسف و زا  سپ  داتـسرف و  هفوک  هب  ار  دوخ  يردام  ردارب  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  .دـیزگرب  نیمزرـس  نا  جارخ  رـصم و  تموکح 
نایب يوما و  یفارشا  تسایس  لامعا  اب  دیعس  .تشامگ  رهـش  نا  هب  ار  دوخ  رگید  لیماف  صاع ، نب  دیعـس  وا  يراوخ  بارـش  یهابت و 

(280) .دیدرگ هفوک  مدرم  شروش  ضارتعا و  بجوم  تسا ، شیرق  يارب  زا  قارع  زبسرس  ياه  نیمز  هک  نیا 

.دنتسشن یمن  تکاس  شنایلاو  نامثع و  ياه  تعدب  لباقم  رد  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  نارود  نیا  رد 

یلا همدقتـسا  مث  ماشلا  یلا  الوا  رذابا  یفن  نامثع  ّنا  رابخالا  ءاملعو  ریـسلا  بابرا  رثکا  هیلع  يذـّلا  ّنا  : » دـسیون یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
ناسیون خیرات  رتشیب  ( » 281 (؛» ماشلاب لمعی  ناک  ام  هنیدملاب  لمع  اّمل  هذبرلا  یلا  هنیدملا  نم  هافن  ّمث  هیواعم ، هنم  یکـش  اّمل  هنیدـملا 

هب ار  وا  درک ، تیاکـش  نامثع  هب  وا  زا  هیواعم  هک  نا  زا  دعب  درک و  دـیعبت  ماش  هب  ار  رذوبا  ادـتبا  نامثع  هک  دـنا  نارب  رابخا  ناملاع  و 
« .دومن دیعبت  هذبر  هب  هفیلخ ، اب  تفلاخم  رطاخ  هب  هنیدم ، زا  تساوخ و  هنیدم 

مالـسلا هیلع  ماما  هب  یهاگن  رذوبا  دندومن ، هقردب  ار  وا  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  دـندرک و  دـیعبت  هذـبر  هب  ار  رذوبا  هک  ینامز 
یم هیرگ  متفا و  یم  امـش  دروم  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نخـس  داـی  هب  منیب  یم  ار  تنادـنزرف  امـش و  یتقو  تفگ : درک و 

(282) .منک

امـش رب  دیدش  نا  راتفرگ  رگا  دسرارف ، هنتف  ار  امـش  هک  تسا  دوز  : » دومرف هک  درک  یم  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  زین  و 
(283 «) .مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ادتقا  ادخ و  باتک  هب  لمع  داب 

، درک داریا  هک  يا  هبطخ  رد  داتسیا و  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دجسم  برد  رب  رذوبا  نامثع ، تفالخ  نامز  رد 
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(284  .«) ...تسوا ملع  ثراو  دّمحم و  یصو  بلاط  یبا  نب  یلع  و  تسایبنا ، لیاضف  مدا و  ملع  ثراو  دّمحم  مدرم ! يا  : » دومرف

هب هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا  زا  يرگید  دادعت  اب  ریبز  هحلط و  رـسای ، نب  رامع  ورمع ، نب  دادقم  : » دـسیون یم  يرذالب 
تارکذت هب  رگا  هک  دندرک  دیدهت  نمـض  رد  .دندناسرت و  ادـخ  زا  ار  وا  دـنداد و  رکذـت  دـنچ  یتاکن  هب  ار  وا  دنتـشون و  همان  نامثع 

وا يارب  ار  همان  ردـص  هک  نیا  درجم  هب  .دروا  نامثع  دزن  هتفرگ  ار  همان  راـمع  .درک  دـنهاوخ  مادـقا  وا  دـضرب  دـهدن  ارف  شوگ  ناـنا 
باوج رد  رامع  يراد ؟ نم  يارب  ار  زیمادـیدهت  همان  ندـناوخ  تارج  تناتـسود  نیب  زا  وت  ایا  تفگ : وا  هب  بضغ  اب  ناـمثع  دـناوخ ،

راّمع هیمـس ! دـنزرف  يا  ییوگ  یم  غورد  تفگ : باوج  رد  نامثع  .متـسه  وت  هب  دوخ  موق  نیرت  حـصان  هک  تسا  نیا  شلیلد  تفگ :
اب هاگ  نا  .دننکشب  ار  وا  ياپ  تسد و  هک  داد  روتسد  شمالغ  هب  نامثع  سپس  .مرسای  دنزرف  هیمس و  رسپ  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :

(285 «) .دش ضراع  وا  رب  قتف »  » نا رثا  رب  هک  درک  رامع  هب  ندزدگل  هب  عورش  دوب  شفک  رد  هک  یلاحرد  شیاپ  ود 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تماما  مایا  رد  عیشت 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تماما  مایا  رد  عیشت 

نایعیـش .تفاـی  همادا  هاـم  ُهن  لاـس و  راـهچ  اـبیرقت  دـش و  عورـش  .ق.ه  جـنپو  یـس  لاـس  رخاوا  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  تفـالخ 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  زا  يدای  ات  دـندید  بسانم  ار  تقو  ترـضح  نا  اب  یمومع  تعیب  ماگنه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ور نیا  زا  .دـشاب  یقیقح  يا  هزیگنا  اب  دـننک  تعیب  ترـضح  نا  اب  دنتـساوخ  رگا  اـت  دـنهد  رکذـت  خـماش  ماـقم  نا  هب  ار  مدرم  هدرک ،
رتشا ثراح  نب  کلام  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  اب  مدرم  تعیب  ماگنه 
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ياـهالب هک  تسا  یـسک  وا  تساـیبنا ، ملع  ثراو  ایـصوا و  یـصو  مالـسلا  هیلع  یلع  نیا  مدرم ! يا  : » دومرف هدرک ، مدرم  هب  باـطخ 
وا ناـمیا  هب  ادـخ  باـتک  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  هدرک  لـمحت  مالـسا  هار  رد  یناوارف  ياـه  تمحز  هدـیرخ و  ناـج  هب  ار  گرزب 
زا يدـحا  و  هدـش ، عـمج  وا  رد  لـیاضف  ماـمت  هـک  یـسک  .تـسا  هداد  تراـشب  ناوـضر  تـشهب  هـب  ار  وا  شربماـیپ  هداد و  تداـهش 

(286  .«) ...تسا هدرکن  کش  شلضف  ملع و  هقباس و  رد  نامز  نیا  لها  ناگتشذگ و 

وا هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  میدیزگرب  ار  یـسک  ام  : » تفگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  تعیب  زا  سپ  زین  تباث  نب  همیزخ 
(287 «) .دیزگرب ام  يارب  ار 

رد ار  عیـشت  دـناوتب  هک  نا  ات  دومن ؛ باختنا  تختیاپ ، ناونع  هب  دوخ ، تماقا  ّلحم  ار  رهـش  نا  دـما و  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هب زین  قارع  ّلک  نوچ  و  دوب ، یشیجلا  قوس  يا  هقطنم  هفوک  یفرط  زا  .دیامن  یفرعم  قارع  لها  هب  زین  ار  دوخ  هداد و  شرتسگ  قارع 

.دهد رارق  رظن  تحت  زین  ار  ماش  قارع ؛ رب  هوالع  ات  تساوخ  ترضح  نا  دوب ، کیدزن  ماش 

يالیتسا لباقم  رد  تسایـس ، نامرهق  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هظحالم  اب  مدرم  قارع ، هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دورو  زا  دعب 
.دندوب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یبهذم  نایماح  زا  اه  تدم  دندرک و  تیامح  وا  زا  نایماش 

تیامح هشیاع  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دش  یم  یناسک  همه  لماش  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  حالطـصا  لمج ، گنج  زا  سپ 
ظفل دندرک ، یم  تیامح  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یـسایس  لیالد  هب  هک  یبهذمریغ  ياه  هورگ  صاخـشا و  هب  نا  رب  هوالع  .دـندرک  یم 

.دیدرگ یم  قالطا  هعیش 

هحلط تایانج  ندرمشرب  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دیوگ : یم  محازم  نبرصن 
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هب ارم  نالماع  نایعیـش و  هرـصب  رد  ریبز  هحلط و  ناوریپ  اـنامه  ( » 288 (؛» یلاّمعو یتعیـش  اولتق  ریبزلاو  هحلط  عاـبتا  ّنا  : » دومرف ریبز  و 
«. دندناسر لتق 

تیبثت هب  عورش  نایعیش  هک  ینامز  دعب ، لاس  هد  .تفر  راک  هب  نیفص  رد  تیمکح  دنس  رد  هعیـش  هملک  هک  دوب  عیـسو  موهفم  نیا  رد 
یبهذـم و ناـیماح  نیب  تفرگ و  تروـص  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـیماح  ییادـج  يارب  ییاـه  شـشوک  دـندرک ، دوـخ  یمـسا  تیعقوـم 

.دش لصاح  يزیامت  يو  یبهذمریغ 

شیوخ لوا  تروص  هب  ار  یمالـسا  هعماج  تسناوتن  هچرگا  شیوخ ، تموکح  هام  هن  لاس و  راـهچ  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
: زا دنترابع  هک  تفای  تسد  یّمهم  ياه  تیقفوم  هب  اما  دنادرگزاب ،

.مدرم يارب  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یعقاو  تیصخش  ندرک  یفرعم   - 1

.مالسا هدش  شومارف  ماکحا  نییبت   - 2

.ناکما دحرد  ینید  ياه  فیرحت  اه و  تعدب  زا  يریگولج   - 3

.دوب هدش  نییبت  مدرم  يارب  هابتشا  هب  هک  یماکحا  حالصا  حیحصت و   - 4

.ینید فراعم  زا  يدایز  رادقم  نییبت   - 5

 . ...و يرجه  دیشر  راّمت ، مثیم  دایز ، نب  لیمک  ینرق ، سیوا  دننام : ردقلا ؛ لیلج  ینادرگاش  تیبرت   - 6

گنج هب  التبم  ضوعرد  یلو  دش ، فرطرب  هعیش  زا  یـسایس  ياهرـصح  اهراشف و  هچرگا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  رـصع  رد 
.دنتشادنرب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  عافد  زا  تسد  لمع ، راتفگ و  اب  زین  اه  گنج  نیا  رد  دندش و  ددعتم  یلخاد  ياه 

عافد زا  تسد  ترـضح ، نا  نیفلاخم  اب  هلباقم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  عاـفد  يارب  اـه  گـنج  رد  تسکـش  دوجو  اـب  ناـیعیش 
.دنتشادنرب مالسلا  هیلع  ترضح  نا  زا  یتدیقع 

لمج گنج  فلا )

اـه و هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیناـقح  هب  قفاوم  فلاـخم و  نداد  یهاـگا  تهج  هب  لـمج  گـنج  رد  یتدـیقع  ناـیعیش 
.دندرک یم  یفرعم  نارگید  هب  ار  ترضح  نا  دوخ ، یسامح  ياهزجر 

يردب هک  ناهیت  نب  مثیهلاوبا 
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: دیوگ یم  تسا ،

اّننا هحلطل  لقو  ریبزلل  لق 

راصنالا انراعش  نیذلا  نحن 

انیلوو انماما  یصولا  ّنا 

(289) رارسالا تحابو  ءافخلا  حرب 

: دیوگ یم  هدما ، نادیم  هب  دزا  هلیبق  زا  يدرم 

(290) یقشلا یسنو  عاو  هاعو  یلولا  يدعب  اذه  لاقو  یبنلا  هوجنلا  موی  هاخا  یصولا  وهو  یلع  اذه 

: دیوگ یم  ردقلا ، لیلج  یباحص  يدنک ، يدع  نب  رجح 

ایلع انل  مّلس  اّنبر  ای 

ایضملا كرابملا  انل  مّلس 

ایقتلا دّحوملا  نمؤملا 

ایوغ الو  يارلا  لِطَخال 

ایدهم اقّفوم  ایداه  لب 

ایبنلا ظفحاو  ّیبر  هظفحاو 

ایلو هل  ناک  دقف  هیف 

(291) ایصو هدعب  هاضترا  ّمث 

: دیوگ یم  یفعج  سیق  نب  رحز 

(292) یلولا رهظ  اظفاح  یلولا  ّنا  یصولا  هاّمسو  هَّللا  هناز  نم  یبنلا  دعب  اهّلک  شیرق  ریخ  یلعل  اورقت  یّتح  مکبرضا 

نیفص گنج  ب )

.دندمارب تیالو  میرح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  عافد  هب  فلتخم  قرط  هب  نایعیش  زین  نیفص  گنج  رد 
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ار مدرم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نا  زا  دعب  : » دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا  .دندمارب  وا  ماقم  زا  عافد  هب  اه ، هبطخ  نایب  اب  يا  هدـع 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  داتسیا و  یعازخ  قمح  نب  ورمع  درک ، عمج  هیواعم  اب  گنج  تهج  هب  نیفص  فرط  هب  تکرح  يارب  هفوک  رد 
تـسود هاج ، تنطلـس و  ای  لام ، بلط  ای  يدـنواشیوخ  تهج  هب  ار  وت  نم  نانمؤمریما ! يا  : » درک ضرع  هداد ، رارق  باـطخ  دروم  ار 

يومعرـسپ وت  تسا : هدوبن  يرگید  رد  هک  متفاـی  وت  رد  تلـصخ  جـنپ  هک  تسا  تهج  نا  زا  وت  هب  تبـسن  نم  یتـسود  هکلب  مرادـن ،
یتسه یـسک  لوا  وت  .تسا  هدش  هدراذگ  تعیدو  هب  ام  نایم  رد  هک  يربمایپ  هیرذ  ردپ  و  یتسه ، وا  یـصو  نیـشناج و  ادخ و  لوسر 

(293  .«) ...تسا رتشیب  همه  زا  داهج  رد  وت  مهس  و  دروا ، مالسا  هک 

هب دنک -  تمحر  ار  امش  دنوادخ  دینک -  هلجع  : » دومرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نایهاپس  کیرحت  رد  نیفص  زور  رد  زین  ریخ  ّما 
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(294 «) .تسادخ لوسر  یصو  هک  وگتسار  افواب و  ياوقتاب  لداع و  ماما  يرای 

: دندمارب تیالو  ماقم  زا  عافد  هب  دوخ  راعشا  اب  زین  رگید  یخرب 

: دیوگ یم  جرزخ ، دیس  میظع و  یباحص  دعس ، نب  سیق 

هّمالا یلع  یبنلا  هلاق  ام  ّنا  لیلج  بطخ  هالوم  اذهف  هالوم  تنک  نم  یبنلا  لاق  موی  لیزنتلا  هب  یتا  اناوسل  ماما  انماما و  یلعو 

(295) لیقو لاق  هیف  ام  متح 

: دیوگ یم  زین  يراصنا  نالجع  نب  نامعن  و 

انماما یصولاو  قرفتلا  فیک 

الذاختو هریح  ّالا  فیک  ال 

القاع لبالبلا  دنع  نکی  مل  نم  یف  ریخ  ال  مکلوقع ، ُّننبغتال 

اوعباتو يوغلا  هیواعم  ووذو 

(296) الجا هودمحتل  یصولا  َنید 

.دنتشاد دیکات  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیشناج  تیاصو و  هلاسم  رب  اتدمع  دوخ  راعشا  رد  نانیا 

یلع ماما  رانک  رد  دـندش ، ادـج  وا  زا  جراوخ  تشگزاـب و  هفوک  هب  نیفـص  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  نا  زا  سپ  زین  رگید  یخرب 
ترـضح هب  هک  دوب  نیا  نانا  دهع  هلمج  زا  .دندومن  دهع  تعیب و  دیدجت  ترـضح  نا  اب  رگید  راب  دندنام و  مدـق  تباث  مالـسلا  هیلع 
ینمـشد نانا  اب  وت  هک  میتسه  یـسک  ره  نمـشد  و  ینا ، تسود  وت  هک  میتسه  یـسک  ره  تسود  اـم  : » دـندرک ضرع  هدرک ، باـطخ 

(297 «) .يراد

هیلع نینمؤملاریما  قح  هب  تفالخ  تیالو و  ماقم  هداد ، رارق  شنزرـس  باتع و  دروم  ار  وا  هیواـعم  هب  هماـن  نتـشون  اـب  رگید  يا  هدـع 
.دندرک یم  دزشوگ  وا  هب  ار  مالسلا 

رارق مالـسلا  هیلع  یلع  رانک  رد  ار  تدوخ  هنوگچ  وت ! رب  ياو  : »... دیوگ یم  دسیون ، یم  هیواعم  هب  هک  يا  همان  رد  رکبوبا  نب  دّـمحم 
دیورگ وا  هب  نارگید  زا  لبق  هک  یسک  .تسوا  نادنزرف  ردپ  وا و  یصو  هلاو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ثراو  هک  یـسک  یهد ، یم 

هلاو هیلع  هللا  یلصربمایپ  دهع  هک  دوب  یسک  نیرخا  و 
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(298 «) .تخاس کیرش  شرما  رد  هاگا و  شرارسا  زا  ار  وا  .دینش  ار 

تسود ار  وا  نم  : » تفگ مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  للع  نایب  رد  هیواعم  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هعیـش  نانز  زا  هینوجح  هیمراد 
.دومن یمن  یهاتوک  قح  نایب  زا  دوب و  نید  رد  هیقف  وا  .درک  یم  کمک  ناگدـناماو  هب  تشاد و  یم  تسود  ار  نیکاـسم  اریز  مراد ؛

(299  .«) ...تشاد تیالو  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  بناج  زا  وا 

هباحص زا  عیشت  ناماگشیپ 

بلاط یبا  نب  یلع  زا  نانا  زا  يرایسب  يوریپ  هباحص ، لاح  حرش  رد  قیقحت  یـسررب و  خیرات و  مجارت و  لاجر و  بتک  هب  هعجارم  اب 
هدروا هّمهملا » لوصفلا   » فیرـش باـتک  رد  ار  ناـنا  زا  رفن  تسیود  یماـسا  نیدـلا » فرـش   » موحرم .ددرگ  یم  ناـیامن  مالـسلا  هیلع 

.تسا

باـتک لاـثما : ما ؛ هتـشاد  هباحـص  مجارت  بتک  رد  هک  یعّبتت  اـب  نـم  : » دـیامرف یم  هللا  همحرءاـطغلا  فشاـک  نیـسحدمحم  هَّللا  تـیا 
یلع ترضح  نایعیش  زا  هباحص ، زا  رفن  دصیس  دودح  هک  ما  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  اه ، نیا  ریاظن  و  هباغلادسا »  » و هباصا »  » و باعیتسا » »

« .دیامن ادیپ  رتشیب  دادعت ، نیا  زا  دنک ، صّحفت  رتشیب  هک  یسک  دیاش  .دنا و  هدوب  مالسلا  هیلع 

: دوش یم  هراشا  هباحص  نیا  زا  يدادعت  یماسا  هب  کنیا 

نب لفون  بلاط -  یبا  نب  لیقع  سابع -  نب  مامت  سابع -  نب  نمحرلادبع  سابع -  نب  مثق  سابع -  نب  لضف  سابع -  نب  هَّللادبع  - 
رفعج نب  نوع  بلاط -  یبا  نبرفعج  نب  هَّللادبع  ثرح - 

رفعج نبدمحم  - 

یبا نب  هَّللادـبع  لفون -  نب  ثرح  نب  هَّللادـبع  ثراـح -  نب  لـفون  نب  هریغم  ثرح -  نب  لـیفط  بلّطملادـبع -  نب  ثرح  نبهعیبر  - 
نب سابع  ثرح -  نب  هعیبر  نب  بلطملادبع  بهل -  یبا  نب  هبتع  نب  سابع  ثرح -  نب  نایفس 
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.دومن هراشا  ناوت  یم  دارفا  نیا  هب  مشاه ، ینب  ریغ  ریهاشم  زا  ثرح  نب  نایفس  یبا  نب  رفعج  ثرح -  نب  هعیبر 

رسای نبرامع  يرافغ -  رذوبا  يدنک -  دوسا  نب  دادقم  يدمحم -  ناملس  - 

 - هدابع نب  دعـس  نب  سیق  بعک -  نب  یبا  ناهیت -  نب  کلام  مثیهلاوبا  يراصنا -  بویاوبا  تباث -  نبهمیزخ  نامی -  نب  هفیذـح  - 
نامثع هبتع -  نب  مشاه  هلاو -  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلوم  عفاروبا  یشبح -  حابر  نب  لالب  تماص -  نب  هدابع  متاح -  نب  يدع 

یملسا بیصح  نبا  صاع -  نب  دعس  نب  دلاخ  يدبع -  هلبج  نب  میکح  فینح -  نب  لهس  فینح -  نب 

عیشت ناماگشیپ  زا  یخرب  لاح  حرش 

یسراف ناملس   - 1

هب تشترز ، نییا  رد  قیقحت  زا  سپ  وا  .تسا  زمرهمار »  » ای سراف  رختـسا »  » ای ناهفـصا  یج »  » لها لـصالا و  یناریا  یـسراف ، ناـملس 
نارای زا  یکی  يو  .دیورگ  مالـسا  هب  قدـنخ  گنج  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  تامیلعت  رد  لّمات  اب  هدـیورگ و  تیحیـسم 

.دنتـسناد یم  دوخ  زا  ار  يو  راصنا  نیرجاهم و  زا  کی  ره  هک  یلاح  رد  .دوب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  راکادـف  فورعم و  قیدـص و 
«. تسا تیب  لها  ام  زا  ناملس  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هلاو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارای  نایم  رد  يا  هژیو  تفارـش  تیعقوم و  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نادـناخ  هب  باستنا  اب  ناـملس 
(300) .تخادرپ یم  دربن  هب  نیکرشم  اب  هلاو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  رانک  رد  تاوزغ  مامت  رد  وا  .دیدرگ  رادروخرب 

هلاو و هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناراداوه  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  يو 
: تفگ نینچ  یسراف  نابز  هب  ار  دوخ  فورعم  نخس  رکبوبا »  » تموکح
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.درک داقتنا  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ندرکن  يوریپ  زا  هلیسو  نیا  هب  و  دیدرکن ،» دیدرک و  »

(. 301) تسا هدما  رامش  هب  ماما ، نیتسخن  قیدص و  نایعیش  نتراهچ ، زا  یکی  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نارای  نیرتراوتسا  زا  ناملس ،

.تسا هدوبن  ریثات  یب  عیشت  مالسا و  هب  وا  نانطومه  شیارگ  رد  کش  یب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  وا  تیامح  راتفر و  یگداس 

يرافغ رذوبا   - 2

، نارق زا  ییاه  هیا  ندینـش  اـب  هکم ، رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  توعد  ندینـش  اـب  يو  .تسا  هدوب  دّـحوم  زین  مالـسا  زا  لـبق  رذوبا ،
.دش ناملسم  تفای و  ار  شیوخ  هدشمگ 

رد غیلبت  رومام  ار  يو  ربمایپ  تفرگ ، رارق  رطخ  ضرعم  رد  مالسا ، غیلبت  تهج  هب  نوچ  .دنا  هتسناد  ناملـسم  نیمجنپ  ار  وا  ناخروم ،
.داد رارق  شا  هلیبق 

فارسا و هب  موس ، هفیلخ  تفالخ  نامز  رد  وا  ( 302) .دوب رادروخرب  يا  هژیو  تلزنم  ماقم و  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن  رد  رذوبا 
.دومن دیعبت  هذبر »  » کچوک ياتسور  هب  ار  يو  هفیلخ  .درک  ضارتعا  ناورم »  » هژیو هب  شنارواشم ، هفیلخ و  ياهریذبت 

.دوب هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  قیدص  رای  يو  ...دندرک  عادو  وا  اب  هدرک و  هقردب  ار  وا  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

«. دوش یم  هتخیگنارب  اـهنت  دریم و  یم  اـهنت  دور و  یم  هار  اـهنت  هک  رذوبا  رب  نیرفا  : » دومرف وا  قح  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(303)

ورمع نب  دادقم   - 3

یلقن هب  هکم و  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیرجاـهم  ناراـی و  زا  يو  .دوب  یبوـنج  بارعا  زا  و  هرهب »  » اـی هدـنک »  » هلیبـق زا  دادـقم ،
یلـصربمایپ رانک  رد  تاوزغ  مامت  رد  .دومن و  ترجاهم  هشبح  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامرف  هب  يو  .دوب  هدـنروا  نامیا  نیمتفه 

.تخادرپ دربن  هب  هناصلاخ  ربمایپ  مالسا و  زا  عافد  رد  هلاو  هیلع  هللا 

گنج هب  تیادخ  وت و  مییوگب  هک  میتسین  لیئارـسا  ینب  موق  نوچ  ام  هَّللا ! لوسر  ای  : » درک ضرع  ربمایپ  هب  تاوزغ  زا  یکی  رد  دادقم 
(304 «) .تخادرپ میهاوخ  ادخ  نید  وت و  زا  تیامح  دربن و  هب  فرط  ره  زا  ام  هکلب  میا ، هداتسیا  ام  دیورب و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نارای  نیتسخن  نیرت و  صلاخ  هورگ  رد  هعیش و  هعبرا  ناکرا  زا  وا 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدوب  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نامز  رد 

رسای نب  رامع   - 4

« رامع  » و هیمس »  » و رسای »  » شیرق .دندوب  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  ناگدنروا  نامیا  ناناملسم و  نیتسخن  زا  شردام  ردپ و  رامع و 
تردق هک  یلاح  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـندش ، یم  هجنکـش  شیرق  طسوت  رامع  ردام  ردـپ و  يزور  .دـندرک  یم  هجنکـش  ار 

(305 «.) راگدرورپ تشهب  هب  ار  رسای  نادناخ  داب  تراشب  : » دومرف درک و  رذگ  نانا  رب  تشادن  ار  نانا  يرای 

هلاو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  راصنا ، نیرجاهم و  نیب  یمالـسا ، يردارب  نامیپ  رد  .درک  ترجه  هنیدـم  هب  ربمایپ  رگید  نارای  نوچ  رامع ،
ار ود  نیا  تهج  نیمه  هب  .درک  نایب  ود  نیا  رب  ار  ناقفانم  مان  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  .داد  رارق  نامی » نب  هفیذح   » ردارب ار  يو 

(306) .دندناوخ یم  سانش » قفانم  »

هورگ ار  وت  : » دومرف زین  و  تسا » شتا  رد  رامع  لتاق  : » دومرف رامع  هب  ربمایپ  تشاد ، روضح  ربمایپ  هارمه  اـه  گـنج  ماـمت  رد  راـمع 
«. دنناسر یم  لتق  هب  ناراکمتس 

اب مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رکـشل  اب  هارمه  نیفـص »  » گنج رد  تشذگ ، یم  شرمع  زا  لاس  راهچ  ای  هس  دون و  هک  یلاح  رد  يو 
زا تیامح  رد  هک  نایهاپس  زا  یخرب  ( 307) .تخادنا دیدرت  هب  ار  هیواعم  نایهاپس  دوخ ، تداهـش  اب  .تخادرپ و  دربن  هب  هیواعم  هاپس 

(308) .دندش رترادیاپ  دندوب ، دیدرت  راچد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.دنا هتسناد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نایماح  نیتسخن و  نایعیش  زا  درف  نیمراهچ  ار  رسای  نب  رامع 

تباث نب  همیذخ   - 5

تهج نیا  زا  دنتـسناد و  رفن  ود  یهاوگ  اب  يواـسم  ار  وا  یهاوگ  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دوب  سوا »  » هلیبق زا  راـصنا و  زا  « همیذـخ »
رد نیفص »  » و لمج »  » ياه گنج  رد  يو  .تشاد  تسد  رد  ار  هبطخ » ینب   » هلیبق مچرپ  هکم ، حتف  رد  .دندیمان  نیتداهشلاوذ »  » ار يو 

هب .دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رانک 
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(309) .دیسر تداهش  هب  هیواعم  نایهاپس  تسد 

نامیا و هدـنهد  ناـشن  هک  دراد  یناـیب  راـصنا ، زا  رفن  نیمود  هدـنیامن و  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اـب  تعیب  ماـگنه  رد  وا 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  وا  صالخا 

ار وت  زج  دوخ  راک  يارب  نانمؤمریما ! يا  درک : ضرع  تساخرب و  نیتداهـشلاوذ » ، » تباث نب  همیذخ  سپـس  دـسیون ...« : یم  یبوقعی 
رتاناد و ادـخ  هب  .يرترب و  رگید  نامدرم  زا  ییاناد  نامیا و  رد  وت  میوگب ، تسرد  وت  هرابرد  رگا  .دوبن  وت  هب  زج  تشگزاـب  متفاـین و 
(310 «.) دـنرادن يراد  وت  هک  ار  هچنا  نانا  يراد و  دـنراد  ناـنا  هچنا  وت  یـشاب ، یم  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  ناـنمؤم  نیرتراوازس 

(311)

بزاع نب  ءارب   - 6

هب هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  .تشاد  تکرش  هوزغ  هدجه  ای  هدزناپ  رد  دوب ، جرزخ »  » هلیبق زا  راصنا و  فارشا  زا  بزاع ، نبءارب 
نافلاخم اب  دربن  هب  تشاد و  تکرش  نیفص »  » و لمج »  » ياه گنج  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  رانک  رد  .تسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(313 () 312) .تفای تافو  هفوک  رد  ریبز » نب  بعصم   » نامز رد  تخادرپ و  ترضح 

ناهیت نب  مثیهلاوبا   - 7

تشگزاب رد  دش و  بایفرـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روضح  هب  هکم  رد  مود » لوا و  هبقع   » نامیپ رد  هک  دوب  يراصنا  هلمج  زا  يو 
هناگ هدزاود  يابقن  زا  یکی  تشاد و  رارق  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رانک  رد  تاوزغ  یماـمت  رد  .تخادرپ  مالـسا  غیلبت  هب  هنیدـم ، هب 

(315 () 314) .دنا هتسناد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نویراوح  نوچ  ار  نانا  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  راصنا 

رد يو  یلقن ، هب  اـنب  و  ( 316 ،) درک تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  راصنا  هدـنیامن  ناونع  هب  هک  دوب  یناـسک  نیلوا  زا  مثیهلاوبا ،
.دیسر تداهش  هب  نیفص »  » گنج

سمش دبع  نب  هیما  نب  صاع  نب  دیعس  نب  دلاخ   - 8

ود ره  رد  وا  .دوب  شیوخ  هلیبق  زا  ناملـسم  درف  نیتـسخن  هلاو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  هدـنروا  ناـمیا  نیمجنپ  اـی  نیمراـهچ  دـلاخ ،
تشاد و تکرش  كوبت »  » و فئاط »  » و نینح »  » تاوزغ هکم و  حتف  رد  هنیدم ، هب  تعجارم  زا  سپ  تشاد و  روضح  هشبح  هب  ترجه 

(317) .تشگ راپسهر  اجنا  هب  دش و  باختنا  نمی ، تاقدص  تفایرد  يارب  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هدنیامن  لماع و  ناونع  هب  سپس 

بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  هب  دیزرو و  يراددوخ  رکب  وبا  اب  تعیب  زا  تشگزاب و  هنیدم  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تلحر  زا  سپ 
.تسویپ مالسلا  هیلع 

ياج هک  تسین  وت  زا  رتراوازـس  سک  چیه  مدرم  همه  نایم  رد  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ نینچ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  اب  تعیب  رد  يو 
(318 «.) دریگب ار  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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.دنا هتسناد  ترجه  مهدراهچ  لاس  رد  مود ، هفیلخ  نامز  رد  یخرب  رکبوبا و  نامز  رد  ار  يو  تداهش 

يراصنا بویاوبا   - 9

يا هناخ  هک  ینامز  اـت  هنیدـم  هب  دورو  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  .درک  تعیب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اـب  هبقع »  » رد بویاوبا ،
یم مالـسا  زا  عاـفد  هب  هلاو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  راـنک  رد  اـه  گـنج  هـمه  رد  يو  .دـش  نکاـس  يو  لزنم  رد  دـیدرگ ، اـنب  وا  يارب 

(319) .تخادرپ

زا تخادرپ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  يرادفرط  هب  هک  دوب  یناسک  نیتسخن  زا  يراصنا ، بویاوبا  نامثع ،»  » ندش هتشک  زا  سپ 
.دش هنیدم  مکاح  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  فرط 

يارب هفوک  مدرم  ربارب  رد  يو  نانخـس  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رانک  رد  ناورهن »  » و نیفـص » «، » لمج  » ياه گـنج  رد  بویاوبا ،
 . ...تسا هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  وا  صالخا  نامیا و  هجرد  هاوگ  ماما ، يرای 

« هینطنطسق  » راوید رانک  رد  درک و  تافو  لاس 52  رد  يو 
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.دیدرگ نوفدم 

نامی نب  هفیذح   - 10

« تاوزغ  » یماـمت رد  هدوـب و  ثیدـح  ناـیوار  زا  يو  .دوـب  هـلاو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناراـی  نازاـتمم  زا  یکی  راـصنا و  زا  هفیذـح ،
زا نا ، زا  دعب  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  رادفرط  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نامز  رد  .تسا  هتـشاد  تکرـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

.تسا هدوب  ناشیا  نیعفادم 

( قه 35  ) لاس رد  يو  تافو  .دندیسر  تداهـش  هب  نیفـص »  » رد مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  تیامح  رد  ردپ ، زا  تیعبت  رد  يو  نادنزرف 
.داد خر  نئادم  رد 

فینح نب  نامثع   - 11

رد ردب  گنج  زج  هب  يو  دنا : هتفگ  رگید  یخرب  تسا ، هتـسناد  ردب  باحـصا  زا  ار  وا  يذمرت »  » .دوب سوا »  » هلیبق زا  راصنا و  زا  يو 
(320) .تسا هتشاد  تکرش  زین  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رگید  تاوزغ 

.دش هدیزگرب  هرصب »  » تموکح هب  تفرگ و  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  رد  موس ، هفیلخ  ندش  هتشک  زا  دعب 

هیلع یلع  ماما  ندیسر  رظتنم  هک  دندرک  دهع  هرـصب  یلاو  فینح ،» نب  نامثع   » اب ادتبا  دندرک ؛ هرـصب »  » دصق لمج » باحـصا   » یتقو
ار نا  هتـشک و  ار  لاملا  تیب  ناظفاحم  دـندنک و  ار  وا  تروص  ياهوم  دـنتخات و  وا  رب  شیوخ  دـهعت  فالخ  رب  یلو  دنـشاب ، مالـسلا 

.تفگ تایح  دوردب  هیواعم  نامز  رد  دش و  نکاس  هفوک  رد  فینح » نب  نامثع   » نا زا  سپ  ( 321) .دندومن تراغ 

فینح نب  لهس   - 12

هلاو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  هک  دوب  يدارفا  كدـنا  زا  تشاد و  تکرـش  تاوزغ »  » مامت رد  .دوب  سوا »  » هلیبق زا  راـصنا و  زا  لهـس ،» »
(322) .دنتسب گرم  نامیپ 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  هک  سُلف - »  » دربن رد  يو  ( 323) .دوب هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نارادمچرپ  زا  یکی  يرقلا » يداو   » گنج رد  وا 
(324) .دوب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رادمچرپ  دوب -  هدرک  مازعا  یلص »  » هناختب نتسکش  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلاو 

و لمج »  » گنج رد  هدرک و  تکرح  هرصب  فرط  هب  هنیدم  زا  ترـضح  نا  اب  .دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يافو  اب  نارای  زا  لهـس » »
(325) .تفای تافو  يرجه  38ه )  ) لاس رد  يو  .تشاد  تکرش  نیفص » »

هلثاو نب  رماع  لیفطلاوبا   - 13

كرد ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  زا  لاس  تشه  وا  .دوب  نارجاهم  نادـنزرف  زا  دـما و  ایند  هب  دـحا »  » گنج عوقو  لاس  رد  يو 
گنج مامت  رد  هدوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  صالخا  اب  نارای  زا  يو  .دش  لیان  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  رادـید  هب  درک و 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


رد شتافو  نامز  ات  دیدرگ و  نکاس  هکم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  سپ  يو  .تشاد  تکرش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياه 
.تسا هتشاد  تماقا  هفوک  رد  دنا  هتفگ  یخرب  دنام و  یقاب  هکم 

«، لضاف «، » رعاش  » يدرف ار  يو  .تسناد  یم  رترب  نانا  زا  ار  ماما  دوب و  لئاق  نیخیش  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لیـضفت  هب  لیفطلاوبا » »
(326) .دنا هتسناد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  صلخم  نارای  نیب  رد  باوجرضاح »  » و حیصف » «، » لقاع »

: لیبق زا  درک ؛ هراشا  ناوت  یم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نایعیش  زا  يرگید  دارفا  یماسا  هب  هدربمان ، صاخشا  رب  هوالع 

 - يراـصنا هَّللادـبع  نبرباـج  یعازخ -  قـمح  نبورمع  يدـنک -  يدـع  نبرجح  هریبـج -  نبهدـعج  یمیمت -  هلاـه  یبا  نـب  دـنه  - 
رکب یبا  نبدمحم 

-
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دیعس نب  نابا 

يدیز ناحوص  نب  دیز  - 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تموکح  رخاوا  رد  هعیش  رب  هیواعم  تایانج 

نداتـسرف اـب  دومن و  زاـغا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  هیلعرب  ار  يا  هدرتـسگ  یناـگمه و  موجه  هیواـعم  يرجه ، لاـس 39  زا 
: داد رارق  زاتو  تخات  دروم  ار  ترضح  تموکح  هطیح  نایعیش ، بوکرس  يارب  نید  یب  نشخ و  يدارفا 

.داتسرف رمتلا  نیع  مدرم  بوکرس  يارب  رفن  رازه  اب  ار  ریشب  نب  نامعن   - 1

.داتسرف نئادم  رابنا و  هب  اجنا  زا  تیه و  مدرم  بوکرس  يارب  رفن  رازه  شش  اب  ار  فوع  نب  نایفس   - 2

.داتسرف ءامیت  هب  رفن  دصتفه  رازه و  اب  ار  دوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانمشد  زا  هک  يرازف  همکح  نب  هدعسم  نب  هَّللادبع   - 3

رد .داتـسرف و  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تعاـط  رد  هک  سکره  تراـغ  يارب  هعقاو  هب  رفن  رازه  هس  اـب  ار  سیق  نب  كاحـض   - 4
.داتسرف وا  اب  هلباقم  يارب  رفن  رازه  راهچ  اب  ار  يدع  نب  رجح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  لباقم ،

.داتسرف وا  اب  هلباقم  يارب  ار  لیمک  ترضح  هک  داتسرف ، هریزج  دالب  هب  یتعامج  اب  ار  میشا  نب  ثابق  نب  نمحرلادبع   - 5

نا رد  هک  دـنک  هلباقم  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تعاـطا  رد  هک  سکره  اـب  اـت  داتـسرف  هریزج  هب  زین  ار  یخونت  رمن  نب  ثرح   - 6
(327) .دندش هتشک  يدایز  دارفا  هعقاو 

نب هَّللادیبع  دیسر ، هنیدم  هب  هک  یماگنه  وا  داتسرف ، نمی  هنیدم و  هکم و  يوس  هب  يرکشل  اب  ار  هاطرا  نب  رُسب  ق.ه ، لاس 40  رد   - 7
ود ره  رـُسب  یلو  دش ، قحلم  ترـضح  هب  هفوک  رد  هدرک و  رارف  اجنا  زا  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  فرط  زا  هنیدـم  لماع  هک  سابع 

(328) .دیناسر تداهش  هب  ار  وا  دنزرف 

دروم رُسب »  » هار رس  هک  یقطانم  زا  رگید  یکی 
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رُسب .دنتشاد  تنوکس  اج  نا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیـش  نادمه و  هلیبق  زا  یهورگ  هک  دوب  يا  هقطنم  تفرگ ، رارق  تراغ 
نیا .درب و  تراسا  هب  ار  نانا  نادـنزرف  نانز و  زا  يدادـعت  و  تشک ، ار  نادرم  زا  يرایـسب  .درک  هلمح  اه  نا  هب  هناریگلفاغ  یتکرح  اب 

(329) .دندش یم  هدرب  تراسا  هب  نیملسم  ناکدوک  نانز و  هک  دوب  راب  نیلوا 

نایناریا داژن  زا  ءابنالا »  » هب فورعم  هک  ار  یهورگ  نادـمه و  هعازخ و  زا  يدارفا  وا  : » دـیوگ یم  هاـطرا  نب  رـسب  دروم  رد  يدوعـسم 
(330 «) .تشک یم  دراد ، رس  رد  ار  وا  ياوه  ای  دراد  یلع  هب  لیم  درک  یم  هدهاشم  هک  ار  یسکره  .تشک و  دندوب  نمی  میقم 

ریگرد تخس  نانا  اب  دما و  دندوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  یگمه  هک  نابـسح  لها  فرط  هب  رـُسب  : » دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا 
سراف زا  اتلاصا  هک  ار  نادرمریپ  زا  رفن  دـص  اجنا  رد  دـما و  اعنـص  فرط  هب  اجنا  زا  .دـیناسر و  لتق  هب  ار  ناـنا  یعیجف  روط  هب  دـش و 

هلمح رد  رـُسب  .تسا و  هدـش  یفخم  نانا  نانز  زا  یکی  هناـخ  رد  ساـبع  نب  هَّللادـیبع  دـنزرف  ود  هک  نیا  مرج  هب  اـهنت  تشک ، دـندوب 
(331 «) .دنازوس شتا  رد  زین  ار  يا  هدع  دناسر و  لتق  هب  ار  رفن  رازه  یس  دودح  شیاه 

یهاوگ هزاـجا  شتیب  لـها  یلع و  نایعیـش  زا  کـی  چـیه  هب  تشون : شنارازگراـک  ماـمت  هب  يا  هماـن  رد  هیواـعم  : » دـسیون یم  زین  وا 
تـشون دوـخ  نارازگراـک  هب  رگید  يا  هماـن  رد  زین  و  ...دـینک .  مارکا  ار  ناـنا  هداد و  هاـنپ  ار  ناـمثع  ِنایعیـش  لـباقم ، رد  .دـیهدن و 

رد .دـییامن و  عطق  ار  شا  يزور  اـطع و  هدرک و  وحم  ناوـید  زا  ار  شمـسا  تسوا  تیب  لـها  یلع و  ّبحم  دـش  تباـث  هک  یـسکره 
نیا همیمض 
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تبیـصم رتشیب  .دینک  بارخ  ار  وا  هناخ  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يالو  هب  مهّتم  هک  سکره  تشون : همان 
(332  .«) ...هفوک لها  اصوصخ  دوب  قارع  لها  رب 

مهیلع انیّلـصو  مهانفکو  مهانطّنحف  کیبا ، هعیـش  انلتق  اـّنا  تملعا  هَّللادـبعابا ! اـی  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  هیواـعم  يزور 
نانا رب  هدرک و  ناشنفک  طونح و  هدـناسر و  لتق  هب  ار  تردـپ  نایعیـش  ام  هک  يدرک  ادـیپ  ملع  ایا  هَّللادـبعابا ! يا  ( » 333 (؛»؟ مهاّنفدو

»؟ میا هدرک  ناشنفد  هدرازگزامن و 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  رصع  رد  عیشت 

درک یم  ساسحا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتارطخ  زا  یکی  دـیدرگ ، هیواعم  اب  هحلاصم  هب  روبجم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماـگنه 
یلع ماما  باحصا  هب  تینما  دیاب  هک  درک  حیرصت  هیواعم  اب  دوخ  دادرارق  رد  ور  نیازا  .دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیش  تینما 

اپ ریز  دریذپ و  یمن  ار  تادهعت  نا  هک  درک  مالعا  هیواعم  لوا  زور  نامه  رد  یلو  .تفریذپ  ار  نا  زین  هیواعم  .دوش  هداد  مالـسلا  هیلع 
.دراذگ یم 

یـسکره زا  ار  دوخ  همذ  نم  تشون : نینچ  نایلاو  هب  دوخ  همان  رد  هیواعم  : » دنک یم  تیاور  ینئادـم  نسحلا  یبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
نعل هب  عورـش  ربنم  رب  هقطنم  ره  رد  ابطخ  روتـسد  نیا  زا  دعب  .مدرک  يرب  دیامن ، لقن  شتیب  لها  بارت و  یبا  تلیـضف  رد  یتیاور  هک 
هفوک رد  ماگنه  نا  اریز  دندوب ؛ هفوک  لها  تبیـصم  الب و  رد  مدرم  نیرتدیدش  .دندومن  شتیب  لها  وا و  زا  يربت  مالـسلا و  هیلع  یلع 

ساسا رب  تخانـش ، یم  بوخ  ار  نایعیـش  وا  .دومن  هفوک  هرـصب و  یلاو  ار  دایز » ، » هیواـعم .دنتـشاد  دوجو  نایعیـش  زا  يداـیز  دادـعت 
دومن و یم  عطق  ار  نانا  ياپ  تسد و  هدناسرت ، ار  نانآ  هک  نیا  ای  و  دناسر ، یم  لتق  هب  تفای  یم  ار  نایعیش  هک  اجره  هیواعم  روتـسد 

زا ار  نانآ  نامشچ 
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یقاـب قارع  رد  یفورعم  هعیـش  چـیه  اذـل  .دوـمن  دـیعبت  قارع  زا  زین  ار  يا  هدـع  نـینچمه  .درک  یم  نازیوآ  راد  هـب  هدروآرد ، هقدـح 
(334  .«) ...دنامن

ار يدایز  رامـش  هک  يروط  هب  دـناسر ، یم  لتق  هب  تفای  یم  ار  نانا  اجکره  دوب و  نایعیـش  یپ  رد  امئاد  دایز ، : » دـسیون یم  مثعا  نبا 
.دـناسر لـتق  هب  ار  نایعیـش  زا  یتعاـمج  زین  هیواـعم  دوخ  هتبلا  .درک  یم  روک  ار  ناشنامـشچ  عطق و  ار  مدرم  ياـپ  تسد و  وا  .تشک 

زا ات  درک ، یم  عمج  دجسم  رد  ار  نایعیش  دایز  ( 336) .درک رداص  ار  نایعیش  زا  یهورگ  نتخیوآ  راد  هب  روتـسد  دوخ  هیواعم  ( 335)
یم لتق  هب  ار  نانآ  اه  نا  نتفای  اـب  دوب و  نایعیـش  يوج  تسج  رد  زین  هرـصب  رد  وا  ( 337) .دنیوج يراز  یب  راهظا  مالـسلا  هیلع  یلع 

.دندیسر تداهش  هب  هیواعم  روتسد  هب  نیعبات  هباحص و  زا  يا  هدع  ( 338) .دناسر

لتق هویش  هب  شباحـصا  هارمه  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  دناسر و  لتق  هب  ار  شباحـصا  يدع و  نب  رجح  هیواعم  يرجه  لاس 53  رد 
(339) .دش هتشک  مالسا  رد  ربص 

، داد ناما  ار  وا  هیواعم  هک  نآ  زا  دعب  دیمان ، ادهشلادیس  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ار  میظع  یباحـص  یعازخ ، قمح  نب  ورمع 
(340) .دناسر لتق  هب 

ریـسم رد  ار  وا  هیواعم  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياه  گنج  ناهدـنامرف  زا  یکی  برع و  ناگرزب  فارـشا و  زا  یکی  رتشا ، کلام 
صاوخ مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نادرگاش  زا  يرجه ، دیـشر  ( 341) .دیناسر لتق  هب  شنامالغ  زا  یکی  تسد  هب  ّمس ، هلیسو  هب  رـصم 

اپ و ود  تسد و  ود  ور  نیازا  .دیزرو  عانتما  وا  دـنک ، تنعل  ار  وا  هتـسج و  تئارب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  داد  روتـسد  دایز  دوب ، يو 
(342) .تخیوآ راد  هب  هدیرب و  ار  وا  نابز 

نب هیریوج 
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تخرد هخاش  رب  وا ، ياپ  ود  تسد و  ود  ندرکادج  زا  دعب  هدومن و  ریگتسد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نتـشاد  مرج  هب  ار  يدبع  رهم 
.تخیوا راد  هب  امرخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رصع  رد  عیشت 

تبیـصم و ماگنه  نیا  رد  .دوب  نینچ  نیا  دومن ، تلحر  اـیند  راد  زا  یلع ، نب  نسح  هک  یتقو  اـت  عضو  : » دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
هدرک و رارف  دوخ  رهش  زا  ای  دنتشاد و  سرت  شیوخ  ناج  زا  مدرم  نیب  رد  نایعیش  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دش ، رتشیب  نایعیـش  رب  هنتف 

(343) .دندرک یم  یگدنز  یناهنپ  روط  هب 

نامز نا  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تلحر  زا  دعب  نایعیش ، ام و  يارب  تبیصم  رتشیب  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما 
یسکره .دندرک  یم  ادج  ندب  زا  دنتسه  هعیش  هک  نامگ  نیا  هب  ار  اه  نآ  ياهاپ  اه و  تسد  دنتشک و  یم  ار  ام  نایعیش  رهش ، ره  رد 
دندومن یم  بارخ  ار  شا  هناخ  ای  دندرک  یم  تراغ  ار  شلاوما  ای  هدومن و  ینادنز  ار  وا  دش ، یم  ام  اب  طابترا  یتسود و  هب  مهّتم  هک 

(344 «.) دایز نبا  هَّللادیبع  نامز  ات  تفای  تدش  نانچ  مه  الب  تبیصم و  نیا  و 

تموکح مامز  دوب ، هتفرگ  يو  يارب  مدرم  زا  شردپ  هک  یتعیب  قبط  دیزی ، شرسپ  دش و  كاله  هیواعم  يرمق ، يرجه  تصـش  لاس 
یناوج شردپ ، تایح  نامز  رد  یتح  .تشادن  ینید  تیـصخش  هنوگ  چیه  دـیزی ، خـیرات ، تداهـش  هب  .تفرگ  تسد  رد  ار  یمالـسا 

لاـس هس  رد  .تسناد  یمن  يراـک  ینارتوهـش ، يرابودـنب و  یب  یـشایع و  زج  درک و  یمن  اـنتعا  مالـسا ، نیناوق  لوـصا و  هب  هک  دوـب 
.دوب هقباس  یب  هتفرگ ، ماجنا  هک  اه  هنتف  همه  نا  اب  مالسا ، روهظ  خیرات  رد  هک  تخادنا  هار  هب  ار  یعیاجف  دوخ  تموکح 

طبس هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  لوا ، لاس 
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نانز و دـناسر و  تداهـش  هب  عضو ، نیرت  عیجف  اب  شنایعیـش ، نارای و  ناشیوخ و  نادـنزرف و  اب  دوب ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(345) .دنادرگ اهرهش  رد  ءادهش ، هدیرب  ياهرس  هارمه  هب  ار  ربمایپ  تیب  لها  ناکدوک و 

(346) .دومن حابم  شنایرکشل  يارب  زور  هس  ات  ار  راید  نا  مدرم  يوربا  لام و  ناج و  درک و  ماع  لتق  ار  هنیدم  مود  لاس 

(347) .دیشک شتا  هب  ار  نا  درک و  بارخ  ار  هسدقم  هبعک  موس  لاس  رد  و 

، هیلع هَّللا  اندمحف  هیواعم ، كاله  اورکذف  درـص ، نب  نامیلـس  لزنم  یف  هعیـشلا  تعمتجا  : » تفگ هک  هدرک  لقن  جاجح  زا  فنخموبا 
رد نایعیش  ( » 348 (؛» ...هیبا هعیشو  هتعیش  متناو  هکم  یلا  جرخ  دقو  هتعیبب ، موقلا  یلع  ضّبقت  دق  انیـسح  ّناو  کلهدق  هیواعم  ّنا  لاقف :
نب نامیلـس  .دندرک  شیاتـس  تهج  نیا  زا  ار  ادخ  یگمه  نانا  .دنداد  هیواعم  تکاله  زا  ربخ  هدـش و  عمج  درـص  نب  نامیلـس  لزنم 
امـش و  تسا ، هدومن  تکرح  هکم  هب  هنیدـم  زا  هتـشاد و  غیرد  ار  دوخ  تعیب  نیـسح  هدیـسر و  تکاله  هب  هیواعم  انامه  تفگ : درص 

 «. ...دیتسه شردپ  نایعیش 

یم وا  .تسا  هدرک  لقن  ار  هیواـعم  تکـاله  زا  دـعب  هراـمالاراد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  دـیلو  توعد  هصق  ریثا  نبا  يربط و 
هب رگا  هک  مسرت  یم  وت  رب  نم  هلاو ! هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رسپ  يا  مدرگ  تیادف  درک : ضرع  ترضح  هب  ریبز  نب  هَّللادبع  دیوگ :

.دنشکب ار  وت  ای  هدرک  تعیب  دیزی  اب  ات  دننکن  اهر  ار  وت  و  دیامن ، سبح  اجنآ  رد  ار  وت  يور  هرامالاراد  رد  وا  دزن 

ّمث یتعیش ، نم  ّقحلا  لهاو  يراصنا  یمدخو و  یلا  یباحصا  عمجا  نکلو  يدحو ، لخدا  تسل  ّینا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ذخای نا  مهرما 
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عمج ار  منایعیـش  زا  قح  لها  نارای  ناراکتمدخ و  باحـصا و  هکلب  موش ، یمن  دراو  وا  رب  ییاهنت  هب  نم  ( » 349 (؛» ...هفیس دحاو  لک 
«. ...دنشاب هتشاد  دوخ  هارمه  هب  ار  دوخ  ریشمش  مادک  ره  ات  منک  یم  شرافس  ار  نانآ  منک و  یم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  رد  تلاخد  زا  هعیش  هئربت 

اریز دنا ؛ هدوب  نایعیش  دوخ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  هک : تسا  نیا  دوش  یم  نایعیش  هب  تبسن  اریخا  هک  یتاضارتعا  زا  یکی 
بلاط یبا  نب  یلع  نایعیش  زا  همه  رصع  نآ  رد  نایفوک  .دنداد و  یم  لیکشت  هفوک  مدرم  البرک  رد  ار  دعس  نب  رمع  نایرکشل  هدمع 

زا ناگتشذگ  لامعا  رب  تقیقح  رد  دننک ، یم  يرادازع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  نیا  سپ  .دندمآیم  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع 
.دندناسر لتق  هب  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  ارچ  هک  دنزیر ، یم  متام  کشا  ناشدوخ 

هک تسا  نا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دروـم  رد  بـیجع  رما  : » دـیوگ یم  نیـسحلا »  » باـتک رد  يرـصم  ینیـسح  لـالج  یلع  دـیس 
یم نزح  تاسلج  هماقا  وا  رب  نامز  نیا  اـت  شنتـشک  زور  لاـس و  ره  رد  نیملـسم  دـالب  ماـمت  رد  هاـگ  نا  دنـشک  یم  ار  وا  شناـیعیش 

(350 «.) دنیامن

؟ دنا هدوب  یناسک  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  مینیبب  ات  مینک  لیلحت  ار  هیضق  نیا  ات  میدمارب  ددصرد  ام 

عیشت داعبا 

عیشت داعبا 

: درک هراشا  ناوت  یم  نا  دعب  راهچ  هب  هک  هتشاد  ینوگانوگ  داعبا  لاکشا و  عیشت ، هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

یسایس عیشت   - 1

جراوخ و اب  دوخ  ياه  گنج  رد  ترضح  تیناقح  افلخ و  یتح  هباحـص ، ریاس  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يرترب  هب  داقتعا  ینعی 
.لمج نیفص و  باحصا 

تیب لها  يربهر  هک  دنا  هدوب  یناسک  نانا  دنا ، هتشاد  ینیعم  یسایس  شور  هک  مالسا  خیرات  رد  یتیعمج  دوجو  ینعی  یسایس ؛ عیـشت 
رکفت زرط  نیا  .دنمدرم  لضفا  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دنبوصنم ، ادخ  بناج  زا  هک  تهج  نا  زا  هن  دندرک ، یم  دییات  ار  مالسلا  مهیلع 

نارگید رب  ناش  یـسایس  عضاوم  رد  اصوصخ  ار  تیب  لها  اـه  نآ  .تسا  هتـشاد  دوجو  اـهقف  نیثدـحم و  نیعباـت ، زا  يرایـسب  نیب  رد 
یم دندوب ، تفالخ  هاگتسد  عبات  هک  تنس  لها  زا  رگید  یهورگ  لباقم  رد  یـسایس  هعیـش  ار  نانآ  تهج  نیدب  و  دنداد ، یم  حیجرت 

.دنمان

تیصخش زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدهاشم  اریز  تسا ؛ هدش  هدیشک  زین  تنس  لها  لاجر  لیدعت و  حرج و  ياه  باتک  رد  هاگدید  نیا 
هدومن یفرعم  ریسی » عیشت  هیف   » ناونع هب  ار  يرایسب  هدع  و  دنا ، هدومن  فصّتم  عیشت  هب  رایعم  نیمه  اب  ار  موس  مود و  لوا و  نرق  ياه 

.دنداد یم  يرترب  نامثع  صوصخ  ای  افلخ  ریاس  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نانآ  .دنا 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


یتدیقع عیشت   - 2

یلع نا  سار  رد  هک  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  تیب  لها  ینید  تیعجرم  تیاصو و  تفالخ و  تماما و  هب  داقتعا  ینعی  یتدیقع ، عیشت 
هباحص نایم  رد  جیار  یهاگدید  يوبن ، تایاور  نارق و  تاروتسد  عبت  هب  هیرظن  هاگدید و  نیا  .دراد  رارق  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

صن لـباقم  رد  داـهتجا  لـها  هک  صن  عباـت  صلخم و  هباحـص  زا  یخرب  .تسا  هدوب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاـیح  ناـمز  زا 
یلو و وا ، لوسر  ادخ و  تاروتسد  عبت  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ادتبا  نامه  زا  دندوبن ،
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خیرات زا  ثحب  رد  .تشاد  همادا  نارگید  نیعبات و  هباحـص و  نیب  رد  طخ  نیا  .دنتـسناد  یم  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیـشناج 
.میدومن هراشا  طوسبم  روط  هب  خیرات  لوط  رد  يرکف  طخ  نیا  دوجو  هب  هعیش 

یهقف و تیوه  مود ، نرق  لیاوا  زا  یلو  دـندش ، هدز  راـنک  یـسایس  يربهر  یـسایس و  تیمکاـح  زا  هچ  رگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
.دش رادومن  نانا  یملع  ینید و  تیعجرم 

یناسک هعیش  : » دنک یم  یفرعم  نینچ  نیا  ار  هعیش  تسا ، مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  باحـصا  زا  هک  بلغت  نب  نابا 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  هب  عوجر  دندرک ، فالتخا  هدیسر  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  يا  هلاسم  رد  مدرم  هاگره  هک  دنتـسه 

نب رفعج  لوق  هب  دندرک ، فالتخا  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  يا  هلاسم  رد  زین  هاگ  ره  و  دننک ، یم  ذخا  وا  زا  ار  مکح  هدرک و 
(351 «.) دننک یم  عوجر  مالسلا  هیلعدّمحم 

یّبح عیشت   - 3

نییلاجر حالطصا  رد  انعم  نیا  هب  .دوش  یم  ریبعت  یّبح  عیـشت  هب  نا  زا  هک  دوش  یم  هدهاشم  نیملـسم  نیب  رد  عیـشت  يارب  یموس  دُعب 
ناوارف روط  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  لیاضف و  يوبن  ثیداحا  رد  هک  اج  نا  زا  .دنا  هدش  فصتم  عیشت  هب  يا  هدع  تنس  لها 
فصّتم عیـشت  هب  ار  نانآ  تهج  نیدب  هدرک و  ادیپ  اه  نا  هب  تبـسن  يدیدش  ّتبحم  تنـس  لها  زا  یّتح  يا  هدع  دروخ ، یم  مشچ  هب 

.دومن هراشا  یعفاش  سیردا  نب  دّمحم  و  دیرفلادقع »  » باتک بحاص  یـسلدنا  ّهبر  دـبع  نبا  هب  ناوت  یم  نایم  نیا  زا  هک  .دـنا  هدومن 
: دیوگ یم  يرعش  رد  یعفاش 

اضفر یلولا  ّبح  ناک  نا 

(352) دابعلا ضفرا  یّنناف 

« .متسه اه  هدنب  نیرت  یضفار  نم  انامه  سپ  تسا ، ضفر  ببس  مالسلا  هیلع  یلع   ] یلو ّبح  رگا  »

ینید عیشت   - 4

عجرم اهنت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دُعب ، نیا  قباطم  .دوش  یم  ریبعت  یگنهرف  ینید و  عیـشت  هب  نا  زا  هک  تسا  عیـشت  رد  یمراهچ  دُعب 
نینچ هک  دنتـسه  يدارفا  .دـنک  عوجر  ناشیا  هب  دـُعب  نیا  رد  هک  تسا  نا  هعماج  درف  ره  هفیظو  دـنمدرم و  يریـسفت  یهقف و  ینید و 
نارق زا  ینید  ّصن  هب  لئاق  نانآ  دنناد ، یم  تنس  لها  عبات  یتموکح  یـسایس و  لئاسم  رد  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  یلو  دنراد  يداقتعا 
ایوگ .دـنناد  یم  رترب  هیقب  زا  ینید  لئاسم  ملع و  رد  ار  نانآ  یلو  دنتـسین ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیاـصو  تماـما و  رب  تاـیاور  و 

.داد رارق  هتسد  نیا  زا  ناوت  یم  ار  لحن  للم و  بحاص  یناتسرهش 

؟ تسیک یعقاو  هعیش 

یم اعدا  .دنشابن  مدق  تباث  دوخ  تاداقتعا  رب  و  هدوبن ، لمع  لها  یلو  دنشاب ، هتـشاد  ییاعدا  يا  هلئـسم  رد  يدایز  هدع  تسا  نکمم 
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زا اهنت  هن  یلو  میبهذم ، نالف  لها  دننک  یم  اعدا  .دنتـسین  دنبیاپ  نآ  نیزاوم  لوصا و  هب  یلو  میتسه  نید  نالف  هب  نیدتم  ام  هک  دننک 
هب صاخ  بهذـم  ای  نید  دارفا  زا  اتقیقح  ناوت  یمن  ار  ناـنآ  .دـنراذگ  یم  اـپ  ریز  ار  نا  لوصا  هکلب  دـنرادن ، ربخ  بهذـم  نا  لوصا 
نا نافلاخم  .دـنبهذم  نید و  نآ  يارب  يرگـشل  یهایـس  تقیقح  رد  و  دـنناد ، یم  نآ  ءزج  ار  دوخ  رهاـظ  رد  هچ  رگا  دروا ، باـسح 

نانآ الـصا  .دنرادن و  یـساره  فوخ و  نانآ  زا  و  دننک ، یمن  زاب  یّمهم  صاخ و  باسح  هورگ  هتـسد و  نیا  يارب  زین  بهذم  نید و 
دوخ لوصا  رب  هک  دـنناد  یم  یناسک  ار  بهذـم  ای  نید و  نا  یقیقح  دارفا  هکلب  دـنروا ، یمن  باـسح  هب  بهذـم  اـی  نید  نا  ءزج  ار 

نیا رد  دنرضاح  و  هدوب ، دنبیاپ 
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.دنرذگب زین  دوخ  لام  ناج و  زا  هار 

یلع نایعیش  ام  دننک  اعدا  تسا  نکمم  اه  یلیخ  هچ  رگا  هک  انعم  نیا  هب  مییوگ ، یم  ار  نیمه  زین  نایعیش  عیشت و  بهذم  اب  هطبار  رد 
لوصا ینابم و  هب  تسا ، هتـسشنن  اه  نآ  بلق  هب  هدرکن و  زواجت  ظفل  نابز و  زا  اهنت  اعدا  نیا  یلو  میربمایپ ، تیب  لها  مالـسلا و  هیلع 

یـسک یتدیقع  یقیقح و  هعیـش  .درک  مامت  اه  نآ  باسح  هب  ار  یتدیقع  هعیـش  عیـشت و  ناوت  یمن  .دنتـسین  دنب  ياپ  اج و  رب  اپ  عیـشت 
نانا زا  يدایز  دادـعت  اروشاع  زور  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یم  دوخ  ماما  يادـف  ار  شناج  هکلب  تسین  شک  ماما  اـهنت  هن  هک  تسا 

و دندناسر ، ناشماما  هب  ار  دوخ  هدرک و  ار  يراکادـف  تیاهن  دـندرک ، ادـیپ  عالّطا  وا  مایق  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  زا  هک 
.دندیسر تداهش  هب  و  دندراذگ ، صالخا  قَبَط  رد  وا  هار  رد  هناقشاع  ار  دوخ  ناج 

یمالسا ياهروشک  رد  هک  یناسک  مامت  ایا  دیـسرپ : ناگدننک  لاکـشا  ناگدننک و  لاؤس  دوخ  زا  ناوت  یم  ار  لاکـشا  لاؤس و  نیمه 
، دنتـسین نینچ  نیا  اهنت  هن  هک  نیا  ای  دنتـسه ؟ دنبیاپ  مالـسا  ینابم  لوصا و  هب  نانآ  همه  دنناملـسم ؟ اتقیقح  دـنراد  یناملـسم  ياعدا 

ياهروشک عماوج و  رد  یناسک  ایا  دننک ؟ یم  تمدخ  یناهج  رابکتـسا  يارب  و  دنراد ، یمرب  مدق  مالـسا  يدوبان  وحم و  هار  رد  هکلب 
ناملـسم ار  نانآ  اعطق  امـش  دنتـسه ؟ نیملـسم  مالـسا و  هیلع  رب  نارگرامعتـسا  نارفاک و  راکتمدخ  لیلذ و  دبع  هک  دنتـسین  یمالـسا 

دنـشاب نینچ  نیا  یخرب  تسا  نکمم  زین  نایعیـش  دروم  رد  .دنا  هداهن  دوخ  رب  ار  مالـسا  زا  یمـسا  اهنت  اه  نا  هکلب  دیناد ، یمن  یعقاو 
، یتدیقع هعیش  هب  دوخ  يراذگ  مان  اب  هک 
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.دنشابن دنبیاپ  اجرباپ و  ینابم  لوصا و  رب  و  هدوبن ، دوخ  تاداقتعا  هب  هدننک  لمع 

اریز تسا ؛ راکشا  ضقانت  ناشمالک  رد  دنا  نیسح  نالتاق  نایعیش  دنیوگ  یم  یخرب  هک  نیا  : » دیوگ یم  نسحم  لا  یلع  خیش  داتـسا 
نیا نیب  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب ، وا  نارادتسود  ناعباتم و  نارای و  زا  هک  دوش  یم  قالطا  یسک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هعیش 

نایعیـش زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  هک  میلـست  ضرف  رب  دوش ؟ یم  شک  ماما  هعیـش  ایا  دوش ؟ عمج  نتـشک  گـنج و  اـنعم و 
(353 «.) دنوش یم  جراخ  عیشت  زا  عطق  روط  هب  ناشلمع  نیا  اب  یلو  دندوب ،

، دنشاب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  یعقاو  نایعیش  هک  نیا  ادخ ! رب  هانپ  : » دسیون یم  ههبش  نیا  باوج  رد  یِلماع  نیما  نسحم  دیس 
رورش تسپ و  ییاه  ناسنا  رگید  یخرب  و  دنتشادن ، يراک  نید  هب  هک  دندوب  عمط  لها  یخرب  دندناسر  تداهـش  هب  ار  وا  هک  یناسک 
ناّبحم نایعیـش و  زا  .تخاس و  راداو  گرزب  تایانج  نیا  هب  ار  نانآ  ایند  ّبح  هک  دـندوب  دوخ  ياسؤر  ناوریپ  مه  یـضعب  و  دـندوب ،

.دومنن تکرش  وا  اب  لاتق  رد  سک  چیه  ترضح 

تداهش هب  ترضح  نا  باکر  رد  هدرک ، یهارمه  ار  وا  رخا  ات  و  دندوب ، وا  نارای  راصنا و  زا  یگمه  وا  یقیقح  صلخم و  نایعیش  اّما 
نکمت زین  نانآ  زا  يرایـسب  .دنتـشادنرب  وا  يرای  زا  تسد  دوخ  تایح  زا  تعاس  نیرخا  ات  دوخ و  شـشوک  مامت  اـب  اـه  نا  .دندیـسر 

دوش و یم  متخ  اجنیا  هب  راک  هک  دنتـسناد  یمن  هک  نیا  ای  .دننک  یناشفناج  وا  باکر  رد  ات  دنتـشادن  ار  ترـضح  زا  ترـصن  يرای و 
نبا هک  ار  يراصح  هتخادنا و  رطخ  هب  ار  دوخ  زین  یخرب  .دنناسر و  یم  تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما 
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یکی هک  نیا  اّما  .دنوش  قحلم  ترضح  هب  نکمم  وحن  ره  هب  ات  هدز  شتا  با و  هب  ار  دوخ  هدرک ، هراپ  دوب  هدیشک  هفوک  رود  رب  دایز 
(354 «.) ...تسا هدشن  عقاو  جراخ ، رد  زگره  هک  تسا  یبلطم  نیا  دشاب  هدرک  تکرش  وا  لتق  رد  ترضح  نا  ناّبحم  نایعیش و  زا 

نایفوک عیشت  عون 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تماما  رـصع  رد  اصوصخ  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  زا  دعب  نایفوک  دیاقع  قیقد  یـسررب  خیرات و  هب  هعجارم  اب 
هیلع یلع  ماما  تیلـضفا  هب  لئاق  اهنت  ناـنا  یتدـیقع ، عیـشت  هن  تسا ، هدوب  یـسایس  عیـشت  هفوک  لـها  مومع  بهذـم  هک  میرب  یم  یپ 

هار زا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاس  بلاط و  یبا  نب  یلع  تماما  تیالو و  هب  دقتعم  و  دنا ، هدوب  هباحص  ریاس  رب  ای  نامثع  رب  مالـسلا 
ار يدهاش  اعدا  نیا  تابثا  يارب  کنیا  .تشاذگ  یتدیقع  نایعیش  باسح  هب  ناوت  یمن  ار  یـسایس  نایعیـش  باسح  اذل  دندوبن ، ّصن 

: مینک یم  هماقا  نا  يارب 

هک لیهک  نب  هملـس  زا  مدینـش  هک  دنک  یم  لقن  رطم  یبا  نب  ثیرح  زا  دوخ  دنـس  هب  قشمد » خیرات   » رد یعفاش  یقـشمد  رکاسع  نبا 
يدحا هک  مدینشن  .دندوب  دایز  اج  نآ  رد  هعیـش  مدرم  و  مدرک ، تسلاجم  هفوک  دجـسم  رد  يرازف  هبجن  نب  بیـسم  اب  نم  تفگ : یم 

مامت و  درک ، یم  حدم  ار  وا  هک  نا  رگم  دـیوگب ، نخـس  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا  زا  یکی  اب  هطبار  رد  هفوک  مدرم  زا 
(355) .دوب نامثع  یلع و  اب  هطبار  رد  نانآ  نانخس 

هعیش ار  نانآ  اهدعب  هک  یهورگ  اهنت  و  دنناد ، یم  لداع  ار  نانآ  هدرک و  حدم  انثتسا  نودب  ار  هباحـص  همه  تنـس  لها  هک  میناد  یم 
هفوک رد  و  دندوب ، نامثع  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیلضفا  هب  لئاق  دندیمان ، یم  یسایس 
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زا هک  هنوگ  نامه  دنتـشادن ، داقتعا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  مه  دح  نیا  ات  رگید  يا  هدع  هچ  رگا  دنتـشاد ، ار  هدـیقع  نیا  يا  هدـع 
.دوش یم  هدافتسا  رکاسع  نبا  تیاور 

یتدیقع نایعیش  زا  يرایسب  دیعبت 

سک ره  زا  ار  دوخ  هّمذ  نم  تشون : نینچ  شنایلاو  هب  دوخ  همان  رد  هیواعم  : » دنک یم  تیاور  ینئادـم  نسحلاوبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
ّبس و هب  عورش  ربانم  يالاب  رب  هقطنم  ره  رد  روتسد  نیا  زا  دعب  .مدرک  يرب  دیامن ، لقن  شتیب  لها  بارتوبا و  تلیضف  رد  یتیاور  هک 

ماگنه نا  رد  اریز  دندوب ؛ هفوک  لها  تبیـصم ، الب و  رد  مدرم  نیرتدیدش  .دـندومن  شتیب  لها  وا و  زا  يربت  مالـسلا و  هیلع  یلع  نعل 
هب تخانش ، یم  بوخ  ار  نایعیش  وا  .دومن  هفوک  هرصب و  یلاو  ار  دایز  هیواعم ، .دنتشاد و  دوجو  رهش  نا  رد  نایعیـش  زا  يدایز  دادعت 

ناشیاپ تسد و  هدناسرت ، ار  نانآ  هک  نیا  ای  و  دیناسر ، یم  لتق  هب  درک  یم  ادیپ  ار  نایعیش  هک  اج  ره  هیواعم  روتـسد  هب  تهج  نیمه 
هعیـش چیه  اذـل  .دومن  دـیعبت  قارع  زا  ار  يا  هدـع  .درک و  یم  نازیوا  راد  هب  هدروارد ، هقدـح  زا  ار  نانآ  نامـشچ  دومن و  یم  عطق  ار 

(356 «.) دنامن یقاب  قارع  رد  یفورعم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  هفوک  نایعیش  زا  یهورگ  ندش  قحلم 

ناوراک هب  ار  دوخ  ناوارف  تمحز  اب  نکمم و  وحن  ره  هب  هدید و  بسانم  ار  تصرف  نایعیـش  زا  یهورگ  هک  دهد  یم  یهاوگ  خـیرات 
.دنلیبق نیا  زا  هَّللادیبع  هَّللادبع و  شدنزرف  ود  يدبع و  طیبث  نب  دیزی  هک  دندومن ، قحلم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

فورعم تمارک  فرش و  هب  دوخ  موق  نایم  رد  هک  دوب  یسک  وا  .دیا  یم  رامش  هب  دوسالاوبا  باحـصا  زا  نایعیـش و  زا  طیبث  نب  دیزی 
.دوب

رد هک  دوب  نایعیـش  عامتجا  ّلحم  وا  هناخ  دما و  یم  باسح  هب  نایعیـش  زا  ینز  هیدبع  ذفنم  رتخد  هیرام  : » دـیوگ یم  يربط  رفعجوبا 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  دیسر  ربخ  دایز  نبا  هب  .دندرک  یم  وگ  تفگ  دندش و  یم  عمج  اجنا 
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ددنبب و ار  هار  هتـشاذگ و  ناب  هدید  هک  داد  روتـسد  دوخ  لماع  هب  اذـل  تسا ، تکرح  رد  البرک  فرط  هب  وا  رب  همان  نتـشون  تهج  هب 
هیلع نیـسح  ماما  هب  ندـش  قحلم  هفوک و  زا  جورخ  مزع  طیبث  نب  دـیزی  .دـنیامن  لرتنک  دوش  یم  جراخ  ای  دراو  هفوک  هب  هک  سک  ره 
رفـس نیا  رد  وا  اب  دـهاوخ  یم  سک  ره  هک  درک  داهنـشیپ  تخاـس و  علّطم  دوخ  مزع  زا  ار  ناـنآ  تشاد ، دـنزرف  هد  .دومن  ار  مالـسلا 

هب دما و  هیرام  هناخ  هب  هاگ  نا  .دنداد  تبثم  خساپ  وا  تساوخرد  هب  هَّللادیبع  هَّللادبع و  مان  هب  شدنزرف  هد  زا  دنزرف  ود  .دنک  تکرش 
رفـس نیا  رد  نم  اب  هک  تسیک  مراد ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ندش  قحلم  هفوک و  زا  ندش  جراخ  دصق  نم  تفگ : دوخ  باحـصا 

شمالغ و رماع و  تبحاصم  دوخ و  دنزرف  ود  اب  هاگ  نا  میـسرت ...  یم  دایز  نبا  باحـصا  زا  ام  دـنتفگ : وا  هب  یگمه  .دـنک  تکرش 
مامت هچره  تعرـس  اب  نانآ  .دندمآرد  تکرح  هب  ینیـسح  ناوراک  هب  ندش  قحلم  دصق  هب  هفوک  زا  هیما  نب  مهدا  کلام و  نب  فیس 
نانآ غارس  هب  ترضح  دیسر  ماما  هب  هک  نانآ  ندمآ  ربخ  .دندناسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هکم  رد  حطبا  نیمزرس  رد  ار  دوخ  رت 

نب دیزی  یتاظحل  زا  دعب  .تسـشن  ناشراظتنا  هب  نانآ  هلحار  نیب  رد  ترـضح  .دنا  هدمآ  امـش  لابند  هب  زین  نانآ  دـندرک : ضرع  دـما ،
: » تفگ درک  تاـقالم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  نیمه  تشگزاـب و  دوخ  هلحار  يوس  هب  دـیدن  شلزنم  رد  ار  ماـما  هک  طـیبث 

شتمحر ادخ و  لضف  هب  هک  نیا  هب  هراشا  اوُحْرفْیلَف .» ِکلِذبَف  ِهتَمْحِربو  هَّللا  ِلْضَِفب 
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رد هداد و  مالـس  ترـضح  رب  هاگ  نا  .دـییوگب  کـیربت  نم  هب  هدوب و  دونـشخ  دـیاب  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  تاـقالم  هک 
وا رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .داد  شترـصن  تهج  هب  رگید  يا  هدع  نادنزرف و  دوخ و  ندما  زا  ربخ  و  تسـشن ، نیمز  رب  شرـضحم 
هب يا  هزرابم  زا  دـعب  البرک  نیمزرـس  رد  ات  دـندوب  ترـضح  اـب  ناـنا  درب ، دوخ  هلفاـق  راـنک  هب  ار  وا  هلفاـق  هاـگ  نا  .دومن  ریخ  ياـعد 

.دندیسر تداهش 

باحـصا زا  نارق و  يراق  یعبات و  وا  .تسا  ینادـمه  ریـضخ  نب  دـیرب  دـندش ، قحلم  ترـضح  هب  هفوک  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  زین  و 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تکرح  ربخ  هک  یماگنه  دنسیون : یم  ناسیون  هریس  .دمآ  یم  رامش  هب  هفوک  فارـشا  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع 

.دیسر تداهش  هب  البرک  رد  ات  دوب  وا  اب  و  دش ، قحلم  ترضح  هب  هکم  رد  درک و  تکرح  هفوک  زا  دیسر ، وا  هب  هکم  هب  هنیدم  زا 

رد ود  نا  .تسا  يراـصنا  ثرح  نب  فوـتحلاوبا  يراـصنا و  ثرح  نب  دعـس  دـندش ، قـحلم  ترـضح  هب  هک  ناـیفوک  هـلمج  زا  زین  و 
تداهش زا  دعب  اروشاع  زور  یلو  دندش ، دراو  البرک  نیمزرس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  لاتق  تهج  هب  دعس  نب  رمع  اب  رما  يادتبا 

رگید فرط  زا  ار  ناکدوک  ناـنز و  نویـش  يادـص  یفرط و  زا  ار  ماـما  يراـی  ترـصن و  بلط  يادـص  هک  یماـگنه  ماـما ، باحـصا 
یتعامج نتشک  زا  دعب  و  دندمآرب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  عافد  هب  هدش و  جراخ  دعـس  نب  رمع  هاپـس  زا  دوخ  هحلـسا  اب  دندینش ،

.دندیسر تداهش  هب  زین  دوخ  دعس  نب  رمع  رکشل  زا 

صلاخ نایعیش  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  زین  و 
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عمجم دلاخ ، نب  ورمع  یلوم  دعـس  يوادیـص ، دـلاخ  نب  ورمع  مان  هب  يا  هرفن  شـش  ناوراک  دـندما ، البرک  هب  هفوک  زا  ترـضح  نا 
عفان اریز  دیـشک ؛ یم  كدی  ار  عفان  بسا  هک  تسا  یلمج  ای  یلجب  عفان  مالغ  یناملـس و  ثرح  نب  هدانج  عمجم ، نب  ذئاع  يذـئاعلا ،
هیلع نیسح  ماما  جورخ  زا  وا  رابخا  يوادیص و  رهـسم  نب  سیق  نالعا  .دوب  هدش  قحلم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  شیپ  زا  شدوخ 
رارق هار  رس  رب  اه  ناب  هدید  هک  دنتسناد  یم  نت  شش  نیا  .داتسرف  ترضح  يرای  هب  هفوک  زا  ار  نت  شش  نیا  قارع ، يوس  هب  مالـسلا 

ههاریب زا  ار  نانا  ات  دنتفرگ  امنهار  ار  نابرتش  حامرط  .دننک  ریگتسد  دور  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  يرای  هب  هک  ار  سک  ره  ات  دنا  هداد 
یم يدـح  زاوآ  اهرتش  يارب  هار  رد  درب و  یم  ههاریب  زا  تعرـس  هب  ار  نانا  حاـمرط  .دـنک  قحلم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  هدرب و 

.دندیـسر مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ات  دنراد  ناهنپ  نارومام  دید  زا  ار  دوخ  دندیـشوک  یم  دـندیدرون و  رد  ار  اه  نابایب  ...دـناوخ 
هتـساوخ ام  يارب  ادخ  هچ  نآ  هک  تسا  دیما  دومرف : شترـضح  .دـندناوخ  ماما  يارب  ار  حامرط  ياهرعـش  یبایفرـش  ماگنه  نایناوراک 

هفوک هب  ای  دـنک و  ینادـنز  ار  اه  نا  مامت  هک  تساوخ  دـش و  عنام  ار  نانآ  رح  .میدرگ  زوریپ  هاوخ  میوش و  هتـشک  هاوخ  دـشاب ، ریخ 
نم راصنا  نانیا  .مییامن  عافد  دوخ  ناج  زا  هک  نانچ  مینک  یم  عافد  ناشیا  زا  اـم  تشاذـگ و  مهاوخن  زگره  دومرف : ماـما  .دـنادرگرب 
ماما .دـنا  هدـماین  وت  هارمه  اه  نیا  یلو  تسا  نینچ  تفگ : رح  .يوشن  نم  ضرعتم  دـسرن  دایز  نبا  همان  اـت  هک  يداد  هدـعو  وت  دـنا ،

هک دنتسه  یناسک  دننام  دنا و  نم  نارای  نانیا  دومرف :
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ار دوخ  نخـس  دـید  نینچ  ار  عضو  هک  رح  .مینک  یم  راکیپ  وت  اب  هنرگو  ینک  افو  دوخ  هدـعو  هب  هک  تسا  مزال  .دـنا  هدوب  نم  هارمه 
زاـغآ رد  .دـندوب  ادهـش  نیتـسخن  زا  دـندش و  دیهـش  اروشاـع  زور  رد  یگمه  هورگ  نیا  ...تشادرب  اـه  نآ  زا  تسد  تـفرگ و  سپ 

درک و تعاطا  سابع  .دهد  تاجن  هرصاحم  زا  ار  اه  نآ  ات  دومرف  ار  سابع  شردارب  ماما  .دنتفرگ  رارق  نمشد  هرـصاحم  دروم  هزرابم 
هب نوخ  هب  هتشغآ  ياهرکیپ  اب  ناناوج  نیا  و  داد ، تاجن  ار  یگمه  تسکش و  ار  هرصاحم  ّطخ  هک  نیا  ات  درک  هلمح  نمشد  هاپس  رب 
رب ار  هار  دنتساوخ  دیزی  نایهاپس  .تشاد  رارق  ناشرس  تشپ  رد  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  .دندمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس 

يزابناج ردق  نآ  دندومن ، لباقتم  هلمح  دندش و  ادـج  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  زا  دـندید  نینچ  هک  اه  نآ  دـندنبب ، ناناوج  نیا 
نانا رب  ماما  .داد و  شرازگ  دیسر و  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  .دندیـسر  تداهـش  هب  یگمه  ات  دندرک 

(357) .داتسرف دورد 

هفوک رد  هک  دندوب  یناسک  هلمج  زا  هجـسوع  نب  ملـسم  وا و  .تسا  فورعم  یباحـص  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  نایفوک  هلمج  زا  زین  و 
زا جورخ  دصق  لیقع  نب  ملـسم  ندش  اهنت  هفوک و  هب  دایز  نب  هَّللادیبع  دورو  زا  دعب  دـنتفرگ و  تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب 

.دندرک ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترصن  يارب  هفوک 

ورب و ناـکم  نـالف  هب  ریگب و  ارم  بسا  تفگ : دوـخ  دـبع  هب  دوـمن و  نیز  مکحم  ار  دوـخ  بسا  بیبـح  دنـسیون : یم  ناـسیون  هریس 
دوخ دالوا  رسمه و  اب  بیبح  .میایب  نم  ات  نامب  رظتنم  دوشن ، علطم  وت  لاح  زا  یسک  ات  شاب  بظاوم 
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رید بیبح  دید  هک  مالغ  .دنک  یشکرس  دوخ  نیمز  زا  دهاوخ  یم  هک  درک  دومناو  نینچ  دش و  جراخ  رهـش  زا  هنایفخم  دومن و  عادو 
یلاح رد  ماگنه  نیا  رد  .ورب  نیسح  ترصن  هب  ییاهنت  هب  تدوخ  دماین  تبحاص  رگا  بسا ! يا  تفگ : دومن و  باطخ  ار  بسا  هدرک 

هب مردام  ردپ و  تفگ : دوب ، يراج  شکشا  هک  یلاح  رد  درک و  هیرگ  هب  عورش  دیسر و  هار  زا  دینـش  یم  ار  مالغ  يادص  بیبح  هک 
رد ار  دوخ  مالغ  هاگ  نا  .ناگدازآ  هب  دسر  هچ  ات  دنراد  ار  وت  يرای  ترـصن و  يوزرآ  زین  ناگدنب  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  وت  يادـف 
هب وت  اب  ات  مراذگ  یمن  اهنت  ار  وت  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  نم ! ياقآ  يا  درک : ضرع  دـمآرد و  هیرگ  هب  مالغ  .درک  دازآ  ادـخ  هار 

.میا مالسلا  هیلع  نیسح  ترصن 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نایعیش  زا  یفعج  قورسم  نب  جاجح  دما  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترصن  هب  هفوک  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  زین  و 
یم ناذا  اهزامن  تاقوا  رد  وا  .دما  البرک  هب  ترضح  هارمه  .دوش  قحلم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ات  دما  هکم  هب  هفوک  زا  وا  .تسا 

.دیسر تداهش  هب  البرک  نیمزرس  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  تفگ و 

دندوب دعـس  نب  رمع  هارمه  ادـتبا  رد  ود  نیا  .تسا  ورمع  نب  سالُح  شردارب  یبسار و  يدزا  ورمع  نب  نامعن  نایفوک  هلمج  زا  زین  و 
هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باکر  رد  لوا  هلمح  رد  هک  دـندوب  وا  اب  دـندش و  قحلم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  هب  هنابـش  یلو 

.دندیسر تداهش 

دوب هفوک  ناعاجش  فارشا و  زا  وا  .تسا  یلجب  نیق  نب  ریهز  نایفوک  هلمج  زا  زین  و 
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، دش فرشم  جح  هب  شتیب  لها  اب  يرجه  لاس 60  رد  یلو  دوب  وا  رادفرط  ینامثع و  ادـتبا  رد  .تشاد  یبیجع  فقاوم  اه  گنج  رد  و 
ینیسح اج  نا  زا  درک و  تیاده  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  .دش  هجاوم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هار  نیب  رد  هفوک  هب  تشگزاب  ماگنه  هب 

.دیسر تداهش  هب  ترضح  نا  باکر  رد  دما و  البرک  فرط  هب  دش و 

لها هب  یلیامت  نادنچ  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  ات  یتح  دندوب  ینامثع  يدایز  هدع  هفوک  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اج  نیا  زا 
.دنا هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتدیقع  نایعیش  یگمه  نایفوک  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  اذل  .دنتشادن  مالسلا  مهیلع  تیب 

ار نایعیش  دیسر  وا  هب  هک  هیواعم  گرم  ربخ  .دوب  هفوک  دباع  عاجش و  نایعیـش  زا  وا  .تسا  یفنح  هَّللادبع  نب  دیعـس  نایفوک  هلمج  زا 
هب هک  ملـسم  .درک  توعد  هفوک  هب  ار  وا  تشون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يا  همان  هاـگ  نا  درک ، عمج  دوخ  رود  هب  هفوک  رد 

.دنک ادف  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای  رد  ار  دوخ  ناج  هک  درک  دای  مسق  هَّللادبع  نب  دیعس  دما  هفوک 

هب اروشاع  زور  رد  ات  دنام  ترـضح  اب  ماما  هب  ندیـسر  اب  زین  وا  .دـناسرب  ماما  هب  ات  داد  دیعـس  هب  هتـشون و  ار  يا  همان  لیقع  نب  ملـسم 
ندنام هب  ریخم  ار  دوخ  باحصا  دناوخ و  يا  هبطخ  ماما  هک  نا  زا  دعب  اروشاع  بش  رد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  .دیـسر  تداهش 

لوا دش  مامت  هک  نانآ  نخس  .دنتـشاد  نایب  ار  یبلاطم  ماما  هب  يرادافو  عافد و  هب  مشاه  ینب  زا  کی  ره  ادتبا  دومن ، ارحـص  زا  رارف  و 
نخس ترضح  زا  عافد  هب  هک  باحصا  زا  یسک 
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قح مینادب  هک  نیا  ات  تشاذگ  میهاوخن  اهنت  ار  وت  زگره  دنگوس  ادـخ  هب  درک : ضرع  ترـضح  هب  وا  .دوب  هَّللادـبع  نب  دیعـس  تفگ 
هدنازوس هدنز  هاگ  نآ  مدرگ ، یم  هدنز  سپس  موش ، یم  هتشک  هک  منادب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .میا  هدومن  ظفح  وت  دروم  رد  ار  ربمایپ 

رپس ار  دوخ  زین  اروشاع  زور  مراد ...  یمن  رب  وت  يرای  زا  تسد  زگره  دوش ، یم  رارکت  راـب  داـتفه  نم  قح  رد  لـمع  نیا  موش و  یم 
نعل زا  دعب  هاگ  نا  داتفا ...  نیمز  رب  ات  درک  تباصا  وا  ندب  رب  مخز  ردـق  نا  دـنکن ، تباصا  يزیچ  ماما  هب  ات  داد  رارق  اه  هزین  اهریت و 

ترضح مدرک ؟ افو  مدهع  هب  نم  ایآ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  درک : ضرع  وا  هب  باطخ  دومن و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ور  نانمـشد 
.دومن تقرافم  شکرابم  ندب  زا  حور  سپس  .تشهب  رد  ینم  رادولج  وت  يرآ ، دومرف :

هفوک و یعیـش  ياه  تیـصخش  زا  بذوش  .تسا  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع  ینادمه و  هَّللادـبع  نب  بذوش  نایفوک  هلمج  زا  زین  و 
يارب هفوک  زا  دوخ  يـالوم  اـب  .دـمآ  یم  رامـش  هب  نینمؤملاریما  زا  نا  نـالماح  ثیدـح و  ناـظفاح  هلمج  زا  .دوب  راـید  نا  ناـعاجش 

.دندیسر تداهش  هب  ودره  اروشاع  زور  رد  ات  درک  یهارمه  ار  ترضح  البرک  ات  و  دما ، هکم  هب  ملسم  همان  ندناسر 

لها بیطخ و  عاجـش ، يدرم  هلیبـق و  سیئر  وا  .دوب  هفوک  رد  هعیـش  فورعم  ياـه  تیـصخش  زا  زین  يرکاـش  بیبـش  یبا  نب  سباـع 
دایرف دما و  نادیم  هب  هنت  کی  اروشاع  زور  رد  .دندوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  رد  نیـصلخم  زا  رکاش  ینب  هلیبق  .دوب  تدابع 

تارج سک  چیه  دنک ؟ هلباقم  نم  اب  هک  تسه  یسک  ایآ  دز :
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دوخ تشپ  هب  ار  دوخ  هـالک  هرز و  دـید ، نینچ  هک  ار  عـضو  .دـننک  ناراـب  گنـس  ار  وا  داد  روتـسد  دعـس  نب  رمع  هک  نآ  اـت  درکن ،
.دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  نانآ  اب  تخادنا و 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  يراـی  هب  بهو  ّما  شرـسمه  اـب  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  یبـلک  ریمع  نب  هَّللادـبع  ناـیفوک  هلمج  زا  زین  و 
رد وت ! يادـف  هب  مردام  ردـپ و  تفگ : دـما و  دوخ  رـسمه  فرط  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  همیخ  دومع  بهو  ّما  اروشاع  زور  .تفاتش 
یم دنک ، یمن  اهر  هتفرگ و  ار  وا  سابل  نزریش  نیا  یلو  دومن  هناور  اه  نز  فرط  هب  ار  وا  ریمع  نب  هَّللادبع  .نک  لاتق  ربمایپ  هیرذ  هار 
ریخ يازج  تیب  لها  بناج  زا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .مسرب  تداهـش  هب  وت  اب  ات  منک  یمن  اهر  ار  وت  زگره  نم  دیوگ :
نانز يوس  هب  وا  .تسا  هدـش  هتـشادرب  نانز  زا  لاتق  اریز  شاب ؛ نانآ  اـب  و  دـنک ، تمحر  ار  وت  دـنوادخ  درگرب  ناـنز  يوس  هب  ینیبب ،
.داب اراوگ  وت  رب  تشهب  درک : باطخ  وا  هب  دز و  رانک  وا  يور  زا  ار  اه  كاخ  دـما  شنیلاـب  رب  شرهوش  تداهـش  زا  دـعب  .تشگزاـب 

هب اج  نامه  هک  دـیبوک  وا  رـس  هب  بوچ  اب  نانچ  رمـش  مالغ  متـسر  .دـنز  وا  رـس  رب  بوچ  اب  ات  داد  روتـسد  دوخ  مـالغ  هب  نیعل  رمش 
.دیسر تداهش 

قحلم ترـضح  هب  ـالبرک  نیمزرـس  رد  ردارب  ود  نیا  .دنتـسه  نمحرلادـبع  شردارب  يراـفغ و  هورع  نب  هَّللادـبع  ناـیفوک  هلمج  زا  و 
تـسود ام  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  امـش  فرط  ره  زا  نمـشد  دندرک : ضرع  هدش و  بایفرـش  ترـضح  تمدـخ  اروشاع  زور  .دـندش 

تمدخ رد  میراد 
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زین ود  نا  .دـییآ  نم  کـیدزن  امـش ، رب  اـبحرم  دومرف : ترـضح  .مینک  عفد  امـش  زا  ار  اـه  نآ  اـت  میگنجب  ناتنانمـشد  اـب  هدوب و  اـمش 
.دندیسر تداهش  هب  ود  ره  ات  دنتخادرپ  لاتق  هب  ردق  نا  ترضح  کیدزن 

مامت رد  وا  هارمه  هفوک  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ثیدح و  نایوار  هباحص و  زا  زین  يراصنا  هظرق  نب  ورمع 
زا اروشاع  زور  رد  زین  وا  .دومن  قحلم  ترـضح  نا  هب  البرک  رد  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  تعنامم  زا  لبق  .دوب  اـه  گـنج 
هک یلاح  رد  وا  .دـننکن  تباصا  ترـضح  هب  اه  هزین  اهریت و  ات  دـمآرب  ماما  زا  عافد  هب  دوخ  هنیـس  تروص و  اب  هک  دوب  یناـسک  هلمج 
هب یتشهب ، رد  نم  رادولج  وت  يرا  دومرف : ترـضح  مدرک ؟ افو  دوخ  دـهع  هب  نم  اـیآ  درک : ضرع  داـتفا ، نیمز  رب  دوب  نوخ  هب  قرغ 

.درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هاگ  نا  .دما  مهاوخ  وت  رس  تشپ  زین  نم  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالس  نم  بناج  زا  ادخ  لوسر 

اه نآ  باکر  رد  هراومه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  نامز  رد  هک  تسا  نایفوک  زا  زین  يدـئاص  ورمع  همامثوبا 
زا هفوک  رد  .دومن  توعد  هفوک  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يا  هماـن  رد  هیواـعم  گرم  زا  دـعب  دـنام و  یقاـب  هفوک  رد  .دوب 

ار وا  ات  داتـسرف  ار  یـسک  دایز  نب  هَّللادـیبع  دومن ...  یم  عمج  هحلـسا  دـیرخ  يارب  یلام  کمک  ملـسم  رما  هب  هک  دوب  یناـسک  هلمج 
زور رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا  .دیناسر  ماما  هب  ار  دوخ  یلجب  لاله  نب  عفان  اب  درک و  رارف  هفوک  زا  .دنک  ریگتسد 
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هک یلاح  رد  زامن  زا  دعب  .دنکن  تباصا  يریت  ترضح  هب  ات  داتسیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فوخ  زامن  فوفـص  لباقم  رد  اروشاع 
.دیسر تداهش  هب  داتفا و  نیمز  رب  رامش  یب  ياه  مخز  اب  دوب و  هدرک  تباصا  شندب  رب  ریت  هبوچ  هدزیس 

زا مالـسلا  اـمهیلع  نسح  ماـما  یلع و  ماـما  رـصع  رد  هک  دنتـسه  یناـیفوک  زا  زین  طـسقم  سودرک و  شردارب  ود  ریهز و  نـب  طـساق 
ترـضح نا  هب  البرک  رد  دندینـش  هکم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  ربخ  هک  یماگنه  دـندوب و  راوگرزب  ود  نیا  باحـصا 

.دندیسر تداهش  هب  رفن  هس  ره  لوا  هلمح  رد  هدش و  قحلم 

هیلع نیـسح  ماـما  يارب  هفوـک  زا  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  وا  .تسا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هباحـص  زا  هجـسوع  نب  ملـسم 
یفخم یتدم  هفوک  رد  هورع  نب  یناه  ملسم و  تداهش  زا  دعب  وا  .تفرگ  یم  تعیب  هفوک  رد  زین  ترضح  يارب  تشون و  همان  مالسلا 

.دومن ادف  ترضح  نا  هار  رد  ار  دوخ  ناج  تسویپ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هدرکرارف و  شتیب  لها  اب  سپس  تشگ و 

نینمؤملاریما ياه  گنج  رد  ار  شیاهاپ  زا  یکی  هک  تسا  یسک  وا  .تسا  يدزا  جرعا  ریثک  نب  ملسم  اپ  کی  دیهش  نایفوک  هلمج  زا 
رد دـیناسر و  ماـما  هب  ار  دوخ  هدرک و  رارف  هفوک  زا  یلو  هدـش ، هتـشادرب  جرعا  زا  هک  نآ  اـب  داـهج  .دوـب  هداد  تسد  زا  مالـسلا  هیلع 
رد هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  اروشاع  زور  رد  تفرگ و  رارق  ترـضح  رکـشل  رد  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب  البرک 

.دیسر تداهش  هب  لوا  هلمح 

هک دندوب  یناسک  هلمج  زا  زین  دوعسم  نب  نمحرلادبع  شدنزرف  یمیت و  جاجح  نب  دوعسم 
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یتقو اریز  دندرب ؛ راک  هب  ار  یبوخ  یـسایس  گنرین  ود  نیا  .دندیـسر  تداهـش  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  ترـضح  باکر  رد 
دندناسر و البرک  هب  دعس  نبرمع  رکشل  ناونع  هب  ار  دوخ  دش ، جراخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  هفوک  زا  دوش  یمن  هک  دندید 

.دندش قحلم  ترضح  هب  دعب 

تداهـش زور  رد  دیـسر و  ماما  هب  ات  دومیپ  هار  هنابـش  .دـما  ـالبرک  هب  هفوک  زا  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  زین  يدـسا  هماـمث  نب  عّقوم 
هاپس رد  یناشیوخ  دننک ، ادج  شرکیپ  زا  رس  دنتساوخ  یم  .داتفا  نیمز  يور  هب  دوب  هدش  بلس  شناوت  هک  یماگنه  دیگنج و  هناریلد 

دنزادرپب شنامرد  هب  ناهن  رد  دنتساوخ  .دندرب  شا  هفوک  هب  دندیشخب و  ییاهر  شنمشد  گنچ  زا  دندیناسر و  ار  دوخ  تشاد ، دیزی 
هاگدیعبت هب  دنـشک و  ریجنز  لغ و  رد  ار  وا  ناوتان  حورجم و  رکیپ  داد  روتـسد  .دیـسر  هفوک  ریما  هب  شربخ  دـنامن و  ناهنپ  زار  یلو 

هیلع نیـسح  ماما  هب  لاس  کـی  زا  سپ  دـینارذگ و  نوخ  هب  هتـشغآ  رکیپ  اـب  ریجنز  لـغ و  رد  ار  یلاـس  عّقوم  .دـننک  شدـیعبت  هرارز 
.دش قحلم  مالسلا 

هدع .دندومن  شمارم  ترضح و  نا  يادف  ار  دوخ  ناج  دندش و  قحلم  ترـضح  هب  هک  دندوب  هفوک  یتدیقع  نایعیـش  زا  یخرب  نانیا 
(358) .تسین اه  نآ  لاح  حرش  لاجم  یلو  دنتسویپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هک  دندوب  نایفوک  زا  رگید  يا 

ناسر همان  نادیهش 

ناسر همان  نادیهش 

کنیا دندیسر ، تداهـش  هب  هار  نیا  رد  دندوب  هفوک  فرط  هب  هکم  زا  هکم و  هب  هفوک  زا  ناسر  مایپ  دصاق و  هک  زین  نایعیـش  زا  یخرب 
: مینک یم  هراشا  اه  نا  زا  ییاه  هنومن  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یئاضر  ردارب  يریمح  رطقی  نب  هَّللادبع   - 1

میمت نب  نیصح  .داتسرف  هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  همان  باوج  رد  يا  همان  اب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  : » دنسیون یم  ناسیون  هریس 
: تفگ وا  هب  .دادـن  یباوج  دیـسرپ ؟ وا  راک  زا  هَّللادـیبع  .داتـسرف  دایز  نب  هَّللادـیبع  يوس  هب  هدرک و  ریگتـسد  هیـسداق  هقطنم  رد  ار  وا 
هب ور  هتفر و  رـصق  يالاب  رب  زین  وا  .منک  رداص  وت  هرابرد  ار  دوخ  يار  نا  زا  دعب  ات  نک  نعل  ار  باّذک  نب  باّذـک  ورب و  رـصق  يالاب 
رب ار  وا  ات  ما ، هدش  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  هک  میادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  نیـسح  هداتـسرف  نم  مدرم ! يا  : » تفگ درک و  مدرم 

.دینک ینابیتشپ  هدرک و  يرای  هیمس  رسپ  هناجرم و  رسپ  دض 

رد یقمر  اهنت  هک  یلاح  رد  دش و  هتسکش  شیاه  ناوختسا  لمع  نیا  اب  .دنزادنیب  نیمز  هب  رصق  يالاب  زا  ار  وا  ات  داد  روتسد  هَّللادیبع 
نیا رب  ار  وا  هک  یماگنه  .دومن  ادج  ندب  زا  ار  شرس  دما و  شرس  يالاب  هفوک  هیقف  یضاق و  یمخل  ریمع  نب  کلملادبع  دوب  شناج 

.منک تحار  ار  وا  ات  متساوخ  تفگ : باوج  رد  دنتفرگ ، بیع  راک 

يوادیص رهسم  نب  سیق   - 2

هدرب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  ار  يا  همان  ملسم  بناج  زا  هک  وا  .تسا  يوادیص  رهسم  نب  سیق  ناسر  همان  نادیهـش  هلمج  زا 
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هدرک و ریگتسد  ار  وا  میمت  نب  نیصح  هار  نیب  رد  .دهدب  هفوک  رد  ملـسم  هب  هک  داد  وا  هب  هتـشون و  ار  يا  همان  ماما  تشگزاب  رد  دوب 
هَّللادـیبع .ینکن  ادـیپ  عالطا  همان  نا  ياوتحم  زا  وت  اـت  مدرک  هراـپ  ار  نا  تفگ : دومن ، لاؤس  هماـن  ياوتحم  زا  وا  .دروآ  هَّللادـیبع  دزن 

؟ دوب هدش  هتشون  یناسک  هچ  هب  همان  تفگ :
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ّبس ورب و  ربنم  يالاب  رب  لقاال  ییوگ  یمن  ار  اه  نا  یماسا  رگا  تفگ : هَّللادیبع  .مناد  یمن  ار  اه  نا  یماسا  هک  یهورگ  تفگ : سیق 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  انامه  مدرم ! يا  تفگ : تفر و  ربنم  يالاب  رب  وا  .مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینعی  نک ، باّذک  رـسپ  باّذک 

رجاح هقطنم  رد  وا  زا  نم  میامش ، يوس  هب  وا  هداتسرف  نم  .تسا  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رسپ  ادخ و  قلخ  نیرتهب 
.داتـسرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  رب  دورد  درک و  تنعل  ار  شردپ  دایز و  نب  هَّللادیبع  هاگ  نا  .دیباتـشب  وا  يوس  هب  مدش ، ادج 

.دندوب یعقاو  نایعیش  نانیا  .دیناسر  تداهـش  هب  زین  ار  وا  شور  نیا  اب  دنزادنیب و  نییاپ  هب  ربنم  يالاب  زا  ار  وا  ات  داد  روتـسد  دایز  نبا 
(359)

تداهش ناماگشیپ 

تداهش ناماگشیپ 

اب تعیب  تهج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  لبق  هفوک و  هب  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  ندمآ  زا  دعب  هفوک  مدرم  زا  يدادعت 
تداهش هب  هدش و  ریگتسد  ترضح  نا  يرای  يارب  تکرح  تهج  هب  ای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  همان  نداتسرف  ای  ملسم  ترـضح 

: مینک یم  یسررب  ار  نانآ  زا  نت  ود  لاح  حرش  کنیا  .دندمآ  لیان 

يدزآ بخلص  نب  هرامع   - 1

وا دایز  نبا  دیسر ، تداهش  هب  دش و  ریسا  هک  ملسم  .دومن  جورخ  وا  اب  هدرک و  تعیب  هفوک  رد  ملـسم  اب  هک  دوب  ینایعیـش  هلمج  زا  وا 
رد هدرب و  شا  هلیبق  هب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  داـیز  نبا  .دزآ  هلیبق  زا  تفگ : یتسه ؟ يا  هلیبق  هچ  زا  تفگ : وا  هب  درک و  ریگتـسد  زین  ار 

.دندز ندرگ  شموق  نایم  رد  ار  وا  دیوگ : یم  رفعجوبا  .دننک  ادج  شندرگ  زا  ار  شرس  شموق  نایم 

یبلک دیزی  نب  یلعالادبع   - 2

اهنت ار  ملـسم  مدرم ، هک  نا  زا  دـعب  .دومن  جورخ  لیقع  نب  ملـسم  اب  هک  دوب  هفوک  نایعیـش  زا  عاجـش  ییوج  گـنج  راوس و  بسا  وا 
.دومن هَّللادیبع  میلست  هدومن و  ریگتسد  ار  وا  یلعالادبع  باهش  نب  ریثک  دنتشاذگ ،

نم تفگ : باوج  رد  وا  درک ؟ لاؤس  شلاح  زا  و  دومن ، رضاح  ار  وا  دایز  نب  هَّللادیبع  ملـسم ، تداهـش  زا  دعب  دیوگ : یم  فنخموبا 
، دنک دای  مسق  بلطم  نیا  رب  هک  تساوخ  وا  زا  هَّللادیبع  .متـشادن  وت  دض  رب  يدصق  مشاب و  هکرعم  رگ  هراظن  ات  مدـما  نوریب  هناخ  زا 

(360) .دندناسر تداهش  هب  ناگدنرد  ّلحم  رد  ار  وا  اذل  .دروخن  مسق  وا  یلو 

هفوک رد  جراوخ  دوجو 

لها تخسرس  نانمشد  زا  نانآ  یگمه  هک  درب  میهاوخ  یپ  دعس  نب  رمع  رکشل  ناهدنامرف  لاح  حرش  یسررب  خیرات و  هب  هعجارم  اب 
نب سیق  نشوجلا ، يذ  نب  رمـش  دعـس ، نب  رمع  دایز ، نب  هَّللادیبع  لاثما : دندوب ؛ يوما  جراوخ و  بصاون و  زا  مالـسلا و  مهیلع  تیب 

هریـس یبا  نمحرلادبع  یعوبری ، یعبر  نب  ثبـش  یـسمحا ، سیق  نب  هورع  يدزا ، ریهز  نب  هَّللادبع  يدیبز ، جاجح  نب  ورمع  ثعـشا ،
.رجبا نب  راجح  ریمن ، نب  نیصح  يرفعج ،
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هب فورعم  اه  نآ  زا  رفن  کی  دنتـشاد  تکرـش  شباحـصا  تیب و  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  رد  هک  یناسک  نینچمه  و 
: لاثما دنا ؛ هتشاد  ترهش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ینمشد  توادع و  بصن و  هب  اه  نا  بلاغ  هکلب  دندوبن ، هعیش 

معـشق یفعج ، نمحرلادبع  يدنک ، رـسن  نب  کلام  یفعج ، فوتحلا  یبا  يدبع ، هرم  نب  ذـقنم  یلهاک ، هلمرح  یعخن ، سنا  نب  نانس 
نب نیـصح  یحبـصا ، دیزی  نب  یلوخ  يرم ، بهو  نب  حلاص  یمیمت ، کیرـش  نب  هعرز  هَّللا ، میت  نب  بعک  نب  رحب  یفعج ، ریذـن  نب 

.نارگید میمت و 

دعس نب  رمع  رکشل  رد  نایماش  دوجو 

هعیش ای  مکحیو  : » دیامرف یم  هدرک ، باطخ  نایفس  وبا  ناوریپ  نایعیش و  بقل  هب  ار  دعس  نب  رمع  نایرکشل  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یبا لا  ناوریپ  يا  امــش  رب  ياو  ( » 361 (؛» مکاـیند یف  ارارحا  اونوکف  داـعملا  نوفاـختال  متنکو  نید  مکل  نکی  مل  نا  نایفـس ! یبا  لا 

« .دیشاب دازآ  ناتیایند  رد  دیساره  یمن  نیسپزاب  زور  داعم و  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفس !

، اه نآ  اب  شتاجاجتحا  موق و  نا  يارب  ترـضح  ياه  هبطخ  رد  البرک و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تاـملک  رد  عّبتت  هعجارم و  اـب 
شردپ دوخ و  نایلاوم  نایعیش و  ریبعت  اب  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نا  هک  درک  دیهاوخن  ادیپ  مه  دروم  کی 
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نایرکـشل هک  تسا  نا  رب  لیلد  دوخ  نیا  .تفای و  دـیهاوخن  يریبعت  هنوگ  نیا  زین  نارگید  تاملک  رد  هک  هنوگ  ناـمه  .دـنک  یفرعم 
.دنا هدوبن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یقیقح  هعیش  دعس  نب  رمع 

یم وت  اب  ام  دنتفگ : دیا ، هدرک  لالح  دوخ  رب  ارم  نوخ  نتخیر  ارچ  هک  ترـضح  لاؤس  باوج  رد  دعـس  نب  رمع  نایرکـشل  زا  یخرب 
(362) .میراد وت  ردپ  اب  هک  ینمشد  تهج  هب  میگنج 

ترضح نا  ضغب  هدوب و  نمشد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هیواعم  موش  تاغیلبت  طّسوت  هک  دندوب  ماش  لها  نانیا  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب 
باّذک تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  اه  نآ  زا  یخرب  رگم  منمشد ؟ وت  ردپ  اب  نم  دیوگ : یم  وریپ  هعیـش و  ایا  .دنتـشاد  لد  رد  ار 

(364 (؟ منهج شتا  هب  ار  وت  داب  تراشب  نیـسح ! يا  هک  دـندرکن  باطخ  نینچ  ار  وا  رگید  یخرب  اـیآ  ( 363 (؟ دندادن ار  باذک  رسپ 
(365) .دش دهاوخن  لوبق  وت  زا  زامن  نیسح ! يا  دنتفگن : شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  ایآ 

تاریبعت نیا  دوش ؟ یم  جراخ  شربهر  ادـتقم و  سدـق  تحاس  هب  تبـسن  شنابز  زا  یتشز  تارابع  نینچ  هک  تسا  يا  هعیـش  هچ  نیا 
.تسا مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  هب  تبسن  اه  نآ  هنیک  دقح و  زا  یشان  یگمه 

مالسلا هیلعداجس  ماما  رصع  رد  عیشت 

دوخ يارب  يا » هدـنامرف   » لابند هب  هفوک  رد  نایعیـش  نایوما ، تموکح  ياه  هیاپ  ندـش  تسـس  و  هیواعم » نب  دـیزی   » تکاله زا  دـعب 
.دشخب افش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  هدنام  اج  هب  هدقع  دیامن و  عمج  ار  نانآ  قرفتم  تعامج  ات  دندوب ،

کلام نب  میهاربا   » یهدنامرف هب  ار  يرکـشل  وا  دندش ، عمج  وا  رود  هب  نایعیـش  دومن ، مایق  هیما » ینب   » هیلعرب راتخم » ، » یتدـم زا  دـعب 
داد و تسکش  ار  رکشل  نا  تخاس و  هناور  ماش  رکشل  يوس  هب  رتشا »
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.دوب نایعیش  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  يوزرآ  رما  نیا  دیناسر ؛ لتق  هب  ار  دایز » نبا   » شا هدنامرف 

داد روتسد  ار  نایعیش  راتخم  دیرفلا ،» دقع   » رد ّهبر  دبع  نبا  لقن  هب  .دنتفرگ  توق  نایعیش ، و  راتخم » ، » ماش نایرکشل  تسکش  زا  دعب 
(366 «.) نیسحلا تاراثل  ای  : » دنهد ادن  دندرگب و  هنابش  هفوک ، ياه  هچوک  رد  ات 

مایق مالـسلا » هیلع  نیـسح   » نوخ بلط  هب  هفوک  رد  راتخم  لاس ، نیا  رد  : » دـسیون یم  يرجه ، لاس 66  ثداوح  دروم  رد  ءادـفلاوبا ،
نوخ بلط  لوسر و  تنـس  ادخ و  باتک  رب  وا  اب  زین  مدرم  درک و  ادیپ  طلـست  هفوک  رب  وا  دندش ، عمج  وا  رود  يدایز  تعامج  دومن ،

.دندومن تعیب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

تعامج رولبت  هب  رجنم  هک  دوب  یگرزب  یخیرات  هعقاو  البرک ، رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  : » دـسیون یم  یثیل » رتکد   » مناخ
ومن دـشر و  رد  البرک ، هعقاو  ...دـیدرگ  تسا ، ینید  گنر  یـسایس و  یناـبم  ياراد  هک  زیمتم ، هقرف  کـی  ناونع  هب  وا  روهظ  هعیش و 

تعامج دننام  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هعیـش  تعامج  .تشاذـگ  یمهم  ریثات  اه ، نآ  ندـش  دایز  هعیـش و  حور 
(367 «) .دومن ادیپ  روهظ  هعماج  رد  نیتم ، یسایس  هیور  اب  مظنم 

نیا رد  نایعیـش  .دندوب  ریگرد  يو  اب  لاس ، ُهن  نیا  رد  نایوما ، .درک  تسایر  لاس  ُهن  هدرک و  مایق  هکم  رد  ریبز » نب  هَّللادبع   » یفرط زا 
، مدرم نایم  رد  ادهشلادیس ، تیمولظم  نایب  يارب  یتصرف  دندیـسر و  یم  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  ترـضح  تمدخ  بسانم ، تیعقوم 

.دما دیدپ 

دالب رب  ناورم » نب  کلملادبع   » ذوفن شرتسگ  زا  دعب  .دـنتفرگ  تسد  هب  ار  هریزج  هبـش  تموکح  ریبز » لا   » رب يزوریپ  اب  ناورم ، ینب 
نا رد  نایعیش  ماما  .داتفا  نایعیش  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  هلباقم  رکف  هب  وا ، یتموکح  ياه  هیاپ  ندش  مکحم  یمالسا و 
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.دوب مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نامز ،

نا زا  فراـعم  لـیاضف و  روهظ  زا  دـعب  یلو  دروآ ، ماـش  هب  هنیدـم  زا  ار  وا  دـهاکب ، ترـضح  نا  ماـقم  زا  هک  نیا  يارب  کلملادـبع ،
.دیدرگ رتشیب  مدرم  نایم  رد  ماما ، تبحم  ترضح ،

نا هب  جاّجح »  » مان هب  ار  یصخش  هفوک ، زا  عیـشت  ندرک  نک  هشیر  دصق  هب  کلملادبع  .دوب  هفوک  نامز ، نا  رد  نایعیـش  عمجت  زکرم 
.داتسرف تلایا 

ار نانآ  یتمهت  نامگ و  ره  هب  دـناسر و  لـتق  هب  ار  نایعیـش  تسناوت ، اـت  دـما و  راکرـس  جاّـجح  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
مالسلا هیلع  یلع  هعیـش  ار  وا  هک  نیا  زا  دوب  رتهب  دنتفگ  یم  رفاک  ای  قیدنز  وا  هب  یـسک  رگا  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  .دومن  ریگتـسد 

(368 «) .دنیوگب

تفرگ و تخس  رایـسب  هعیـش  رب  دیـسر ، تیالو  هب  ناورم » نب  کلملادبع   » هک یماگنه  : » دنک یم  لقن  ینئادم »  » زا دیدحلا ، یبا  نبا 
دنتـسج و برقت  وا  هب  ترـضح  نا  نانمـشد  تـالاوم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ضغب  هب  مدرم  .تشاـمگ  ناـنا  رب  ار  فسوی » نب  جاـجح  »

(369 «) .دندومنن یهاتوک  مالسلا ، هیلع  یلع  رب  نعل  رد  دندرک و  لعج  تیاور  یلع ، نانمشد  لضف  رد  دنتسناوت  ار  هچره 

حبص هنوگچ  مدرک : ضرع  ترـضح  نا  هب  مدش و  دراو  نیـسح ، نب  یلع  رب  نم  : » دنک یم  لقن  لاهنم »  » زا تاقبط ،»  » رد دعـس ، نبا 
حبـص هنوگچ  هک  یناد  یمن  منیب ، یمن  رهـش  نیا  رد  وت  لثم  يدرمریپ  نم  دومرف : ترـضح  دـنک ؟ حالـصا  ار  وت  رما  ادـخ  دـیدرک ؟

، میدومن حبـص  نوعرف )!!( لآ  نایم  رد  لیئارـسا  ینب  دـننام  هب  دوخ  موق  نایم  رد  ام  میامن ؛ ربخاـب  ار  وت  نم  یناد ، یمن  رگا  میدرک ؟
يالاب رب  ار  ام  دیس  خیش و  هک  هدیسر  ییاج  هب  ام  راک  .دندرب  یم  يزینک  هب  ار  نانا  نانز  هدرک و  حبذ  ار  نانآ  نادنزرف  هک 
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(370 «) ...دننک یم  ادیپ  برقت  ام  نانمشد  يوس  هب  لمع  نیا  اب  دنهد و  یم  مانشد  نعل و  ربانم ،

یم دوخ  ناکیدزن  زا  یضعب  هب  جاجح ، .دیسر  تداهش  هب  جاجح ، تسد  هب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  مالغ  ربنق ،
هیلع یلع  هب  ار  یسک  ربنق  زا  ام  دنتفگ : وا  هب  .منکادیپ  تسد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) بارتوبا باحـصا  زا  یکی  هب  مراد  تسود  : » دیوگ

؟ يربنق وت  تفگ : وا  هب  جاـجح  دروآ ، جاـجح  دزن  ار  وا  داتـسرف و  ربـنق  لاـبند  هب  ار  یـسک  جاـجح ، .میناد  یمن  رت  کـیدزن  مالـسلا 
جاجح ییامن ؟ ییامنهار  یلع  نید  زا  لضفا  هب  ارم  یناوت  یم  وت  ایآ  تفگ : ربنق  وجب ! يربت  یلع  نید  زا  تفگ : جاجح  يرا ! تفگ :

نینمؤملاریما ارم  تفگ : باوج  رد  ربـنق  اـمن ! باـختنا  ار  نا  تسا ، رت  بوبحم  وت  يارب  یلتق  مادـک  .تشک  مهاوخ  ار  وـت  نم  تفگ :
(371 «) .دنیامن ادج  نت  زا  دنفسوگ  دننام  ار  وا  رس  ات  داد  روتسد  زین ، جاجح  .دش  مهاوخ  حبذ  قح ، نودب  هک  تسا  هداد  ربخ 

لیمک نکل  .درک  بلط  ار  وا  هفوک  رد  شتیالو  نامز  رد  جاجح  دـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  صاوخ  نایعیـش و  زا  دایز ، نب  لـیمک 
نم : » تفگ دوخ  اـب  عضو ، نیا  هدـهاشم  اـب  لـیمک ، .دوـمن  عـطق  ار  شموـق  قوـقح  جاـجح  .تشگ  یفخم  یناـکم  رد  دوـمن و  رارف 

.دومن جاجح  میلست  ار  دوخ  اذل  .مدرگ » مموق  تیمورحم  ببس  نم  هک  تسین  راوازـس  تسا ، هدمآرـس  هب  مرمع  هک  متـسه  يدرمریپ 
يزیچ نم  رمع  زا  اریز  شابم ؛ دونـشخ  : » دومرف باوج  رد  لیمک  مدوب .» وت  رظتنم  اه  تدم  زا  نم  : » تفگ لیمک  هدـهاشم  اب  جاجح ،
.تسه یباـسح  زین  نم  لـتق  زا  دـعب  تسادـخ و  يوس  هب  ناـسنا  تشگزاـب  هدـب ، ماـجنا  یهاوـخ  یم  يراـکره  تسا ، هدـنامن  یقاـب 

هیلع نینمؤملاریما 
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ار وا  ندرگ  اـت  داد  روتـسد  ماـگنه  نیا  رد  .دـش » ماـمت  وت  رب  تجح  سپ  : » تفگ جاـجح  .ینم » لـتاق  وـت  هک  هداد  ربـخ  ارم  مالـسلا 
(372 «) .دننزب

ریگتـسد ار  وا  داد  روتـسد  جاجح  .دوب  تّفع  تدابع و  دهز و  عیـشت و  هب  فورعم  يدرم  وا  .تسا  ریبج  نب  دیعـس  نایعیـش ، رگید  زا 
(373) .دننک ادج  ندب  زا  ار  شرس  ات  داد  روتسد  جاجح  ود ، نیا  نیب  دایز  تارجاشم  زا  دعب  و  دندرک ،

نیا رد  .دومن و  عورش  ار  تیلاعف  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تفر ، یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يدوبان  روصت  هک  یطیارـش ، نینچ  رد 
(374) .درک بسک  يدایز  تیقفوم  هار ،

مالـسلا امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ياه  تیلاعف  يارب  ار  هنیمز  .دـشخب و  هزات  یتایح  هعیـش ، هب  تسناوت  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماـما 
ياه نارحب  نیرتراوشد  زا  ار  هعیـش  تیلاعف ، لاـس  راـهچ  یـس و  لوط  رد  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماـما  خـیرات ، یهاوگ  هب  .دروآ  مهارف 
يریگ تهج  یمالسا ، ورملق  لک  رب  ناورم  نب  کلملادبع  هطلـس  قارع و  رب  جاجح  تیمکاح  لاس  تسیب  داد ؛ روبع  شیوخ  تایح 

يرتشیب شمارآ  هعیـش ، ظفل  ندینـش  زا  وا  يارب  رفاـک ، ظـفل  ندینـش  هک  دوب  یـسک  جاـجح  ...دوب ، نایعیـش  ندـیبوک  يارب  ینـشور 
(375) .تشاد

نا اهنت  نایعیـش  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  قیرط  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ثیداحا  لقن  مالـسلا  هیلعداجـس  ترـضح  یهقف  شور 
.تشادرب دوجوم  تافارحنا  اب  تفلاخم  رد  ار  دوخ  یهقف  ياه  مدق  نیلوا  هعیش  تروص  نیدب  .دنتسناد  یم  تسرد  ار  ثیداحا 

ياج نیاربانب ، .دوب  هدـیدرگ  کیرحت  هعیـش ، هیلع  دوب ، هدـش  ماجنا  نا  رد  مالـسا  زاغا  زا  هک  ییاه  يورجک  هب  هجوت  اب  هنیدـم  رهش 
.تفر یمن  رامش  هب  هعیش  دشر  يارب  یبسانم 

رد لاـح ، نیع  رد  ( 376 «) .دنـسر یمن  رفن  تسیب  هب  هنیدـم ، هکم و  رد  اـم  یعقاو  نارادتـسود  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما 
دارفا قارع ،
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.دندوب دنم  هقالع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  يرتشیب 

« مالسلا هیلعرقاب  دمحم  ماما   » رصع رد  عیشت 

یلـصا زکرم  قارع  .دوب  قارع  نایعیـش  رب  ماکح  هیما و  ینب  يافلخ  ياهراشف  همادا  اب  فداصم  مالـسلا ، هیلعرقاب  ماما  تماـما  نارود 
.دیدرگ یم  بوسحم  عیشت 

: دیامرف یم  دش ، دراو  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  رب  هک  یبیاصم  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلعرقابلا  یلع  نبدمحم  رفعجوبا  ماما 
یلع لجرالاو  يدـیالا  تعطقو  هدـلب  ّلکب  انتعیـش  تلتقف  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  توم  دـعب  هیواعم  نمز  هربکو  کلذ  مظع  ناـک  «و 
هیلا ّبحا  رفاک  وا  قیدنز  هل  لاقیل  لجرلا  ّنا  یتح  ...هراد  تمدـه  وا  هلام  بهن  وا  نجـس  انیلا  عاطقنالاو  انّبحب  رکذـی  نم  ّلکو  هّنظلا ،

ماگنه نا  رد  .دوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  گرم  زا  دعب  هیواعم ، نامز  زا  بیاصم  یگرزب  تمظع و  ( » 377 (؛» ...یلع هعیش  لاقی : نا  نم 
ام هب  لیم  تبحم و  هک  یسکره  .دندیدرگ و  عطق  نامگ  درجم  هب  اهاپ  اه و  تسد  دندش و  هتشک  يروشک  ره  رد  ام  نایعیش  هک  دوب 
هک دیـسر  ییاج  هب  راک  ...دندومن و  یم  بارخ  ار  شا  هناخ  ای  دندرب و  یم  تراغ  هب  ار  شلام  ای  هدرک ، ینادـنز  ار  وا  تشاد  یم  ار 

 «. ...يدرک یم  قالطا  یلع  هعیش  وا  رب  هک  نیا  زا  دوب  رتهب  وا  دزن  یتفگ  یم  رفاک  ای  قیدنز  یسک  هب  رگا 

تروص هنیدم ، زا  روبع  تشگزاب و  رد  ای  هکم و  رد  ای  الومعم  اه  سامت  نیا  .دنتـشاد  سامت  ماما  اب  جح ، مسارم  رد  هلاسره  نایعیش 
(378) .دندوب هدش  یهن  هنیدم ، رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دزن  نتفر  زا  قارع  مدرم  رابخا ، یخرب  هب  هجوت  اب  .تفرگ  یم 

مالسلا هیلع  ماما  هک  یتقو  .دوب  ینوزف  هب  ور  هورگ  نیا  رامش  .دوب  نایعیش  يارب  تالکـشم  زا  یکی  نارود ، نیا  رد  تالُغ »  » لکـشم
ترضح نا  باحصا  درک ، درط  دوخ  زا  ار  اه  نآ 
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نایلاغ ياه  تیصخش  نیرت  فورعم  زا  ود  ره  هک  ناعمس ،» نب  نایب   » و دیعس » نب  هریغم   » .دندنار نوریب  دوخ  عمج  زا  ار  تالُغ »  » زین
.دندش ریفکت  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  باحصا  طسوت  دندوب ، اه  نآ  ناربهر  زا  و 

ییانتعا حـلاص  لمع  هب  هک  ییاه  هقرف  ماـمت  لـباقم  رد  میقتـسمریغ ، روط  هب  نایعیـش ، ییارگ  لـمع  هب  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  دـیکات 
.تفرگ یم  تروص  دنتشادن ،

.دربب ریشمش  هب  تسد  هدمآ و  قارع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنتشاد  راظتنا  دوجوم ، قانتخا  راشف و  رثا  رد  قارع  نایعیـش  زا  يرایـسب 
یفاک یهاگآ  .دنتشگ  دیدرت  راچد  ترـضح  نا  تماما  هب  تبـسن  اه  نآ  زا  یخرب  اذل ، .دوب  هیقت  هب  رومام  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  یلو 

.دـندروآ دوجو  هب  ار  یباعـشنا  دـندیورگ و  ماـما  ردارب  دـیز ،»  » هب یهورگ  تهج  نیمه  هب  دیـسر و  یمن  اـه  نآ  هب  تماـما  هراـبرد 
رد دـیز  هب  شیارگ  ياه  هشیر  نا ، زا  سپ  هرود و  نیمه  رد  اّما  .تفای  تافو  هفوک  رد  شردارب ، زا  رتدوز  لاـس  تفه  دـیز  دـنچره 

.درک دشر  نایعیش  زا  يدایز  رامش  نایم 

ياـهراشف ندرک  شکورف  تازاوم  هب  اـما  .تشگ  یم  نایعیـش  ناـیم  رد  يرتمک  تاـفالتخا  بجوم  ناـیوما ،»  » حـلاصم اـب  تفلاـخم 
هلاسم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  مهم  هلاسم  هک  يروط  هب  تفرگ ؛ يرتشیب  هنماد  جـیردت  هب  تالُغ »  » هلاسم نانآ ، رب  یـسایس 

مامت رد  ق.ه ) ات 110  لاس 99  زا  «، ) زیزعلادـبع نب  رمع   » تموکح لاس  ود  رد  زج  اه ، يوما  راـشف  .دـیدرگ  یم  بوسحم  تـالُغ » »
.تشاد همادا  تدش  هب  نانآ  تموکح  نارود 

« مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما   » رصع رد  عیشت 

« مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما   » رصع رد  عیشت 

بتکم رشن  يارب  يرتشیب  تصرف  شنادرگاش  مالسلا و  هیلع  ماما  نایسابع ، اب  نانآ  يریگرد  نایوما و  فعـض  تلع  هب  هرود ، نیا  رد 
.تشاد همادا  زین  یسابع  هفیلخ  نیمود  روصنم ، تفالخ  لئاوا  ات  تیعقوم ، نیا  .دنتفای  یمالسا  لیصا 

بلاط یبا  لا  هاوخنوخ »  » ار دوخ  نایسابع ،
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تیب لـها  اـب  زاـغا  رد  دنتـسناوت  یمن  نیارباـنب  دـندرک ؛ یم  توـعد  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  يدونـشخ  هب  ار  مدرم  .دنتـسناد و  یم 
.دنیامن تفلاخم  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

تیب لـها  نایعیـش  یبهذـم  يربـهر  ذوفن  رطخ  تشگ و  زوریپ  دوخ  ناـفلاخم  رب  روصنم  هک  نیا  زا  سپ  يرمق  يرجه  لاس 140  رد 
ار شنادـنزرف  و  نسح » نب  هَّللادـبع  « ؛ هدومن زاغآ  نسحلا » ینب   » زا ادـتبا  .تفر  نانا  غارـس  هب  درک ، ساـسحا  رتشیب  ار  مالـسلا  مهیلع 

هیلعدمحم نب  رفعج   » سرد هزوح  نتخاسدودحم  هب  سپس  .داد  ار  نانآ  همه  لتق  روتسد  سپس  دنکفا و  نادنز  هب  تخاس و  ریگتسد 
تدـش هب  نایعیـش  لکـشت  مدرم و  هّجوت  زا  اریز  تخادرپ ؛ شنایعیـش  مالـسلا و  هیلع  ماـما  هرـصاحم  دـیدهت و  هنیدـم و  رد  مالـسلا »
.درک مومسم  هنیدم  رد  ار  ماما  ماجنارس  یناوخارف ، دیدهت و  اهراب  زا  سپ  و  دید ، یم  رطخ  رد  ار  دوخ  تیعقوم  و  دوب ، كانساره 

نوراه ات  روصنم  زا 

هفیلخ نیلوا  روصنم  : » تسا هتفگ  یطویـس  هک  نانچ  دـنتفرگ ، رارق  یتخـس  یـسایس  راشف  تحت  ناـیولع  رگید  راـب  روصنم  ناـمز  رد 
تموـکح زا  لاـس  هـن  تشذـگ  زا  سپ  ( ) 145 ه ق  ) لاـس رد  .تخیگنارب  ار  هنتف  شتا  نایـسابع  ناـیولع و  ناـیم  هک  دوـب  یـسابع » »

هورگ ود و  نا  یلو  دندرک ، مایق  روصنم  هیلع  بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هَّللادبع  نادنزرف  میهاربا ، دمحم و  روصنم )
(379 «.) دندیسر تداهش  هب  يو  طسوت  تیب ، لها  زا  يرایسب 

زا داد : خـساپ  دـینک ؟ یم  رکف  ارچ  متفگ  هتفر ، ورف  یقیمع  رکف  رد  مدـید  مدـش و  دراو  روصنم  رب  : » دـیوگ یم  يروطنقـسا  دـمحم 
(380 «.) متشکن ار  مالسلا ) هیلع  قداص  ترضح   ) نانآ گرزب  یلو  ما ، هتشک  ار  رفن  رازه  زا  شیب  مالسلا  اهیلع  همطاف  دالوا 

رارق كانمن و  کیرات و  ياه  نادنز  رد  روصنم  طسوت  نایولع  ياه  هجنکش  رازآ و 
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(381) .تسا روهشم  راوید  يال  رد  نانآ  نداد 

ماـما یلاـم  روما  يدـصتم  برقم و  باحـصا  نایعیـش و  زا  سینُخ  نب  یّلعم  دندیـسر ، تداهـش  هب  روصنم  روتـسد  هب  هک  یناـسک  زا 
دومن و راضحا  ار  یَّلعم  دوواد  .دناسرب  لتق  هب  ار  يو  ات  تساوخ  هنیدم  رادنامرف  هورع  نب  دوواد  زا  روصنم  .دوب  مالـسلا  هیلع  قداص 

مان رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دومن و  تمواقم  یلعم  .دـیوگب  وا  هب  ار  نایعیـش  مان  اـت  تساوخ  يو  زا  درک و  لـتق  هب  دـیدهت  ار  وا 
ماما ماجنارـس  وا  .تخیوآ  راد  هب  ار  شرـس  تشک و  ار  يو  دوواد  .تشاد  مهاوخنرب  ار  میاپ  دـشاب ، نم  ياپ  ریز  رد  اـه  نآ  زا  یکی 

(382) .دیناسر تداهش  هب  مومسم و  مه  ار  مالسلا  هیلع  قداص 

زین 170ه ق )  - 193  ) دیشرلا نوراه  و  هام ) 15  ) یسابع يداه  و  169ه ق )  - 158  ) یسابع يدهم  تموکح  رصع  رد  تیعـضو  نیا 
لـضف ریمع و  یبا  نبدمحم  .دنداد  همادا  ار  روصنم  هار  نایولع ، لتق  دیعبت و  نادـنز ، هجنکـش ، راشف و  لامعا  رد  نانآ  تفای و  همادا 

.دـیدرگ یفخم  وا  یلو  درک ، رداـص  ار  مکح  نب  ماـشه  يریگتـسد  مکح  يو  .دـندش  هجنکـش  ینادـنز و  وا  روتـسد  هب  ناذاـش  نـب 
(383) .تسا روهشم  زین  نوراه  روتسد  هب  هبطحق  نب  دیمح  تیانج  ناتساد 

« مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما   » رصع رد  عیشت 

هب نایعیـش  نیب  هک  یفالتخا  .تفرگ  هدهعرب  ار  نایعیـش  يربهر  شردپ ، تداهـش  زا  دعب  ق.ه ، لاس 148 رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
مالسلا هیلع  ماما  نایـسابع ) تیمکاح  زا  تشحو   ) یـسایس لیالد  ربانب  هاگ  هک  .دوب  يدعب  ماما  نییعت  زا  یـشان  ابلاغ  دمآ ، یم  دوجو 

.دنام یم  هتخانشان  دوخ  نایعیش  زا  يرایسب  يارب 

، دوب هدرک  بسک  هعماج  نایم  رد  ناوارف  یتمظع  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هژیوب  نایولع »  » هرابرد روصنم »  » قانتخا تدش 
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.دوب هدش  هدنیآ  يربهر  هب  تبسن  نایعیش  زا  یخرب  یمگردرس  بجوم 

رود نانآ ، رگید  لکشم  .دش  یم  نایعیش  یگدنکارپ  بجوم  نیا  دنتشاد و  يربهر  هیعاد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نادنزرف  زا  یضعب 
.داد خر  یتاباعشنا  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دعب  قوف ، لیالد  هب  هجوت  اب  ...دوب  تنوکس  لحم  اهرهش و  زا  ندوب 

.دنتسناد یم  هدنیآ  ربهر  ار  يو  نایعیش  زا  يرایسب  دوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رت  گرزب  دنزرف  هک  دمحم ، نب  رفعج  نب  لیعامسا 
ندـید اب  نایعیـش  ات  دنتـشاد  رارـصا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هک  يروط  هب  .درک  توف  ردـپ ، تاـیح  رد  يو 

هقرف رگید ، ياه  هناهب  و  لیعامـسا » تیودهم   » هیعاد اب  ترـضح ، نا  زا  دعب  يا  هدـع  نیا ، دوجو  اب  .دـننک  نیقی  شگرم  هب  وا  هزانج 
.دندروآ دوجو  هب  هعیش  رد  هیلیعامسا »  » مان هب  يا 

هب يو  تماما  رد  هک  هاگ  نآ  دـندرک و  یم  یبایزرا  یـصاخ ، تالاؤس  حرط  اب  ار  تماما  یعدـم  هک  دـندوب  یناسک  نیتسار  ناـیعیش 
.دنتفریذپ یم  تیاصو  هب  ار  وا  دندیسر ، یم  نیقی 

دمحم نب  رفعج  نب  هَّللادبع  هناخ  رد  يا  هدـع  هک  میدرک  هدـهاشم  مدوب ، هنیدـم  رد  قاطلا  نمؤم  هارمه  : » دـیوگ یم  ملاس  نب  ماشه 
یحیحص باوج  يو  نکیل  میدیسرپ ، يو  زا  تاکز  هرابرد  یتالاؤس  زین  ام  .دنـسرپ  یم  تاکز  هرابرد  وا  زا  ار  یلئاسم  هدمآ و  درگ 
.میریذپب ار  یهورگ  هچ  جراوخ  هلزتعم و  هیدیز ، هیردق ، هئجرم ، ياه  هقرف  زا  هک  میتسناد  یمن  میدـمآ و  نوریب  هاگ  نآ  .دادـن  ام  هب 

، لامتحا نیا  فالخرب  یلو  تسا ، روصنم  ناسوساج  زا  یسوساج  میدرکرکف  .میتخانش  یمن  ار  وا  هک  میدید  ار  یخیش  لاح ، نیارد 
رب دـندومن و  ییاه  شـسرپ  هدـش و  دراو  ریـصبوبا ، لیـضف و  هک  میدوب  اجنآ  زونه  .درب  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  هناخ  هب  ار  ام  وا 

نیقی يو  تماما 
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رفعج نب  هَّللادبع  هک  یکدنا  رامـش  یطاباس و  رامع  هورگ  زج  هب  دندمآ ، یم  هتـسد  هتـسد  وس ، ره  زا  مدرم  هاگ  نآ  .دندومن  لصاح 
(384 «) .دنتشاد لوبق  ار 

، جارد نب  لیمج  هرارز ، نب  دیبع  قاط ، نمؤم  نامعن ، نب  دمحم  يرباسلا ، عایب  دیزی  نب  رمع  روفعی ، یبا  نب  هَّللادـبع  ملاس ، نب  ماشه 
ار مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  تماـما  دـندمآ ، یم  رامـش  هب  ملع  لـها  هعیـش و  ناـگرزب  زا  هک  مکح  نب  ماـشه  بلغت و  نـب  ناـبا 

.دنتفریذپ

(385) .دندوب یطاباس » یسوم  نب  رامع   » و ریکب » هَّللادبع   » دندیورگن ترضح  نا  تماما  هب  هک  یناسک  اهنت 

يافلخ هیلعرب  نارود  نیا  رد  هک  ییاـه  ماـیق  نیرت  مهم  زا  .دوب  نایعیـش  يارب  یتخـس  رایـسب  نارود  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  رـصع 
نادنزرف «، » سیردا ییحی و   » شبنج یسابع و  يداه  تموکح  نامز  رد  خَف » دیهـش  یلع ، نب  نیـسح   » مایق تفرگ ، تروص  یـسابع 

.دوب نوراه  نامز  رد  هَّللادبع »

تیعـضو نیا  .دـنیامن  هرادا  یناهنپ  روط  هب  ار  نایعیـش  دندیـشوک  یم  دـندرک و  یم  يراـشفاپ  هیقت »  » تیاـعر موزل  هب  هعیـش  ناـماما 
رد هک  یتفارظ  تکرح و  نیا  يربهر  .دروآ  لمع  هب  یقیقد  یبایـشزرا  اـه ، نا  یـسایس  تاـکرح  زا  دـناوتن  خـیرات  دـیدرگ ، بجوم 

.دیدرگ خیرات  رد  هعیش  يراوتسا  ّمهم  لماع  دش ، هدرب  راک  هب  نا  تیاده 

« مالسلا هیلعاضر  ماما   » رصع رد  عیشت 

« مالسلا هیلعاضر  ماما   » رصع رد  عیشت 

یـضار ار  نایولع  نایعیـش و  ددرگ و  زوریپ  تالکـشم  رب  تسناوت  ارهاظ  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  يدهعتیالو »  » حرط اب  یـسابع  نومام 
.دراد هگن 

هب نیطقی » نب  یلع   » البق دنچره  .دشاب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  يدهعتیالو  يارجام  یسابع ، هاگتسد  رد  هعیـش  ذوفن  هلحرم  نیلوا  دیاش 
(386) .دنام یقاب  یسابع  هاگتسد  رد  نایعیش ، هب  کمک  يارب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  روتسد 

ندمآ زا  سپ  نومام  : » تسا هدمآ  یلقن  رد  .دومن  عیشت  راهظا  نومام  .تفرگ و  دوخ  هب  یسایس  گنر  رهاظ  رد  عیشت  نارود  نیا  رد 
، قارع هب 
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هب ار  یناسک  زین  هماع  زا  ات  دـش  یـضار  هک  نآ  زا  دـعب  .دراپـسب و  دنتـشاد  یعیـش  دـیاقع  هک  یناسک  هب  ار  یتکلمم  روما  درک  یعس 
(« 387) .دنک بصن  یعیش  رفن  کی  هماع ، زا  رفن  ره  رانک  رد  ات  تفرگ  میمصت  درامگب ، یماقم 

و هلزتعم »  » اب تدش  هب  هک  ثیدح » لها   » زا عافد  هب  دـنتخاس و  نوگرگد  ار  هویـش  نیا  لکوتم »  » و یـسابع » مصتعم  ، » نومام زا  دـعب 
هیلع نیسح  ماما  ربق  یبارخ  روتسد  هک  تفر  شیپ  ییاج  ات  نایعیش  نایولع و  اب  ینمشد  رد  لکوتم  .دنتخادرپ  دندوب ، فلاخم  هعیش » »

(388) .دننک تشک  هدز و  مخش  ار  نا  درگادرگ  ياه  نیمز  ات  داد  نامرف  درک و  رداص  ار  مالسلا 

مهارف رگید  طاقن  دادغب و  رد  هعیش  دشر  هنیمز  یسابع » ردتقم   » ندمآ راک  يور  زا  سپ  درواین و  ماود  یعیش  دض  تکرح  نیا  نکل 
.دندش يرادا  یتموکح و  لغاشم  ياراد  هتسجرب ، نایعیش  زا  يرایسب  هرود  نیا  رد  .دش 

هک متفاـی  تسد  يداـیز  لاـم  هب  اـجنآ  رد  متـشاد و  ار  نیرحب  ییاورناـمرف  نم  تفگ : اـیلع  نب  مکح  : » دـنک یم  لـقن  یـسوط  خـیش 
...مدروآ مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دزن  ار  نا  سمخ  یتدم  نا  زا  سپ  .مدیرخ  ...و  نیمز  نا ، رگید  رادقم  اب  هدرک و  قافنا  ار  يرادقم 

(389 .)

(390) .تشاد هدهعرب  ار  ناتسیس  تموکح  یتدم  مالسلا ، هیلعداوج  ماما  نایعیش  زا  يروباشین ، هَّللادبع  نب  نیسح 

ماما نارود  رد  .داهن  شرتسگ  هب  ور  مالسلا  مهیلع  ناماما  نیرخا  نارود  رد  یتموکح ، هاگتسد  رد  یماما ، نایعیـش  تکراشم  نایرج 
تـسد هب  یمهم  ياـه  لغـش  یـسابع ، هاگتـسد  رد  نایعیـش  زا  یناوارف  رامـش  يرغـص  تبیغ   » رد نا  زا  سپ  مالـسلا و  هـیلع  مهدزاـی 

.دندروآ

.دوب نایعیش  نتفر  ترازو  دحرس  ات  طقف  نایسابع و  تفالخ  ندوب  تیعورشم  مدع  تسا ، لّمات  لباق  هچنا 
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232 ه ق)  - 193  ) قثاو ات  نیما  زا 

.درک تموکح  هام  دنچ  لاسراهچ و  تدم  دیسر و  تموکح  هب  نیما  دّمحم  نوراه ، زا  سپ 

تلع .دوب  ناگتشذگ  فالخ  رب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دالوا  ربارب  رد  نیما  شور  : » دسیون یم  نیبلاطلا  لتاقم  رد  جرفلاوبا 
هک نیا  ات  تفرگ ، رارق  نومام  اب  دوخ  گـنج  نارحب  رد  نا  زا  سپ  دوب و  نا  لـیاسو  هیهت  ینارذگـشوخ و  رکف  هب  وا  هک  دوب  نیا  نا 

«. دش هتشک 

.درک تموکح  198 ه ق )  - 218  ) لاس تسیب  دودح  دروآ و  تسد  هب  ار  یسایس  تردق  تشک و  ار  دوخ  ردارب  نومام 

لهـس نب  لضف  هک  نانچ  دـش ، رهاـظ  زین  نوماـم  راـبرد  رد  نا  رثا  درک و  ذوفن  یمالـسا  ياهرهـش  رثکا  رد  عیـشت  نوماـم ، ناـمز  رد 
.دندوب هعیش  يو  شترا  هدنامرف  یعازخ  نسحلا  نبرهاط  نومام و  ریزو  نیتسایرلاوذ ،

وا ردـپ  زا  مدرم  تسا و  مدرم  بوبحم  هّجوت و  دروم  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  هک  تسناد  یم  دـید ، ار  هعیـش  ترثک  یتقو  نوماـم 
اب یتسود  مهافت و  شور  ارهاظ  دـننک ، یم  ینمـشد  راـهظا  ساـبع  ینب  یلبق  ياـه  تموکح  هب  تبـسن  دنتـسه و  یـضاران  نوراـه ) )

، تفالخ زا  هدومن ، عیـشت  راهظا  ایر  قاـفن و  رد  زا  اذـل  تخاـس ، دوخ  هجوتم  ار  یمومع  راـکفا  بیترت  نیدـب  دـیزگرب و  ار  ناـیولع 
يدهعتیالو سپس  تفالخ و  يراذگاو  هلاسم  یتح  و  درک ، یم  عافد  رمع  رکبوبا و  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يرترب  و  تیناقح ،

ار مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زین  ماجنارـس  و  تشادن ، دوخ  تیعقوم  تیبثت  تردق و  ظفح  زج  یفده  وا  تقیقح  رد  یلو  دومن ، حرطم  ار 
يارب یبسانم  اتبـسن  هنیمز  ندـش  مهارف  بجوم  يرهاظ ، شمرن  تمیـالم و  نیمه  لاـح  ره  رد  یلو  .تخاـس  مومـسم  رهز  هلیـسو  هب 

.دیدرگ هعیش  دیاقع  رشن  جیورت و 

ّرثؤم لماع 
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ریغ ینایرس و  ینانوی و  نابز  زا  رایسب  یملع  یفـسلف و  بتک  همجرت  شیازفا  شرتسگ و  نا  و  تشاد ، دوجو  هراب  نیا  رد  زین  يرگید 
یلزتعم زین  نومام  هک  نآ  هژیو  هب  دیـشخب ، تعرـس  یلالدتـسا  یلقع و  مولع  هب  ناناملـسم  شیارگ  هب  هک  دوب  یبرع  ناـبز  هب  اـه  نآ 

و دوب ، هتـشاذگ  دازآ  ار  بهاذـم  نایدا و  هنیمز  رد  یمالک  ثحابم  یلالدتـسا ، ياه  ثحب  هب  يدـنم  هقـالع  رطاـخ  هب  دوب و  بهذـم 
.دندرامگ تمه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  غیلبت  هب  هدرک ، هدافتسا  تصرف  زا  هعیش  نامّلکتم  نادنمشناد و 

.دوب نومام  نامز  دننامه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم  رد  یسایس  طیارـش  ابیرقت  زین  يرمق ) يرجه  ياّفوتم 227   ) مصتعم رصع  رد 
یمالک و ياه  شـسرپ  .دـندوب  قفاوم  یلالدتـسا  یمالک و  ياه  ثحب  اب  هتـشاد و  شیارگ  هلزتعم  مالک  هب  زین  ود  نا  هک  نآ  هژیو  هب 

مصتعم رصع  رد  ترـضح  نا  اب  مدرم  طابترا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  زین  ( 391) تسا هدش  مالسلا  هیلعداوج  ماما  زا  هک  يرایسب  ینید 
رداص ار  وا  لتق  روتـسد  زین  ماجنارـس  دـیزرو و  یم  توادـع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  رما  نطاـب  رد  مصتعم  دـنچره  دوبن ، عونمم 

میمـصت مصتعم  هک  نیا  مغر  یلع  .دـندومن  عاـمتجا  ترـضح  نا  هزاـنج  عیـشت  يارب  یهوبنا  تیعمج  ماـما ، تداهـش  زا  سپ  .دوـمن 
ماما هناخ  درگ  رب  شود  رب  ریـشمش  هدرکن و  انتعا  يو  میمـصت  هب  ناـنا  یلو  دـنک ، عنم  عییـشت  مسارم  رد  تکرـش  زا  ار  ناـنآ  تشاد 

(392) .تسا نامز  نا  رد  هعیش  ترثک  تردق و  رب  هاوگ  زین  بلطم  نیا  .دندومن  عامتجا 

« مالسلا هیلعداوج  ماما   » رصع رد  عیشت 

لاس تشه  زا  شیب  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  يو  دـنزرف  اـهنت  .دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  يرمق  يرجه  لاـس 203  رد 
ینارگن رد  تهج  نیا  زا  نایعیش  تشادن ،
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نیمه هب  ( 393) .دنتشگ فالتخا  راچد  هداتفا و  تریح  هب  نایعیـش  نارود  نیا  رد  ناخروم ، هتـشون  هب  .دندرب  یم  رـس  هب  بارطـضا  و 
(394) .دنداد رس  هلان  هّجض و  دندمآ و  درگ  جاّجح » نب  نمحرلادبع   » لزنم رد  نانآ  زا  یهورگ  تهج 

نا یلاسدرخ  یلو  .تسا  هدیزگرب  ینیشناج  يارب  ار  مالسلا  هیلعداوج  دوخ  دنزرف  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  دوب  ملـسم  نایعیـش  يارب 
.دیدرگ رطاخ ، نانیمطا  يارب  مدرم  رتشیب  شواک  بجوم  ترضح 

اجنآ زا  یلو  .دنورب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ردارب  یسوم ،» نب  هَّللادبع   » لابند هب  اه  نآ  زا  یخرب  ات  دش  ببس  دوجوم ، رطاخ  بارطـضا 
ار وا  هک  یماگنه  دندرک و  حرطم  ار  یتالاؤس  يو  شیپ  اه ، نآ  زا  یعمج  دنریذپب ، ار  یـسک  تماما  لیلد ، نودب  دندوبن  رـضاح  هک 

فّقوت مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رب  هک  اـه  یفقاو  هب  زین  يرگید  رامـش  و  ( 395) .دـندرک كرت  ار  يو  دـندید ، ناوتان  نداد  باوج  زا 
(396) .دتسناد یم  تماما  طیارش  زا  یکی  ار  غولب  نانآ  یتخبون ، رظن  قبط  اریز  دنتسویپ ؛ دندوب  هدرک 

ماما دوخ  هب  ار  ماما  نس  یمک  یناسک ، نانآ  نایم  رد  .دـنداهن  ندرگ  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  تماـما  هب  نایعیـش  رتشیب  نیا ، دوجو  اـب 
درک و هراشا  مالسلا » هیلعدواد   » زا مالسلا » هیلع  نامیلس   » ینیشناج هب  باوج  رد  ترضح  نا  .دندرک  دزـشوگ  زین ، مالـسلا  هیلعداوج 

دوخ نیشناج  ار  وا  دوواد  ترضح  درب ، یم  ارچ  هب  ار  نادنفسوگ  و  دوبن ، شیب  یکدوک  زونه  هک  یماگنه  نامیلس  ترضح  : » دومرف
(397 «) .دندرک یم  راکنا  ار  وا  لمع  لیئارسا ، ینب  ياملع  هک  یلاحرد  درک ،

داجیا نانآ  هدـیقع  رد  یللخ  تسناوت  یمن  ماما  نس  یمک  تهج  نیمه  هب  و  دنتـسناد ، یم  ادـخ  بناج  زا  ار  تماما  یماما » نایعیـش  »
.دنک

خـساپ هدـهع  زا  تماما  یعدـم  هک  دـندرک  یم  ساسحا  هک  یعقوم  دـندومن و  یم  حرطم  ار  یتالاؤس  تماـما ، تاـبثا  يارب  ناـیعیش 
ییوگ
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.دنتفریذپ یم  دنتخانش و  یم  موصعم  ماما  ناونع  هب  ار  يو  ناشتماما ) هب  ّصن  دوجو  اب  ، ) دیایمرب

قیرط زا  ماما  اب  طابترا  رب  هوالع  نایعیش  ( 398) .دندرب یم  رس  هب  ...و  ناریا  نئادم و  قارع ، رد  هژیوب  طاقن ، رسارس  رد  یماما  نایعیش 
.دندرک یم  رادید  ماما  اب  زین  جح  مسارم  رد  ترضح ، نا  يالکو 

تماق : » دیوگ یم  طابسا » نب  یلع  ، » تیاور نیا  رد  .دنا  هتسیز  یم  رـصم  رد  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  نایعیـش  زا  يا  هدع  یتیاور  هبانب 
(399 «) .منک فیصوت  مناوتب  رصم  رد  نام  باحصا  يارب  ار  ترضح  نا  ات  متسیرگن  یم  ّتقد  هب  ار  ماما 

(400 «) .دش فرشم  مالسلا  هیلعداوج  ماما  تمدخ  ناسارخ  نایعیش  زا  رفن  کی  : » تسا هدما  يرگید  تیاور  رد 

(401) .دندش بایفرش  ناشیا  رضحم  هب  ير »  » نایعیـش زا  يا  هدع  هک  تسا  نا  زا  یکاح  ینادمه » نامثع  نب  رح   » زا يرگید  تیاور 
(402) .تسا هدوب  ناوارف  ير  رد  هعیش  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  نیا  و 

.دنتشاد مالسلا  هیلع  ماما  اب  یکیدزن  طابترا  نا  نایعیش  هک  دوب  مالسلا  هیلعداوج  ماما  نارود  رد  عیشت  زکارم  زا  یکی  مق ،

مالـسلا امهیلعداوج  ماما  اضر و  ماما  باحـصا  زا  تسا ، هدش  دای  نییمقلا » خیـش   » ناونع هب  يو  زا  هک  یـسیع ، نب  دـمحم  نب  دـمحا 
كرد ار  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  یتح  هتـشاذگ و  ياج  هب  دوخ  زا  ثیدح ، هقف و  رد  يدایز  تافیلات  تسا و  هدوب 

(403) .تسا هدرک 

رد ار  ترضح  تافوقوم  روما  هب  یگدیسر  هک  دوب  مق  رد  مالسلا  هیلعداوج  ماما  باحصا  زا  رگید  یکی  لهـس ، نب  دمحم  نب  حلاص 
(404) .دوب راد  هدهع  رهش  نا 

شرتسگ هب  ور  ناماما ، مدرم و  نیب  طباور  ناشیا و  يالکو  هکبـش  ناسارخ ، هب  ناشیا  رفـس  مالـسلا و  هیلعاضر  ماما  طابترا  لـیلد  هب 
.داهن

« مالسلا هیلع  يداه  ماما   » نارود رد  عیشت 

« مالسلا هیلع  يداه  ماما   » نارود رد  عیشت 

یخرب هب  هک  یفوک »  » بقل دندوب ، هفوک  زا  نایعیش  رتشیب  نرق ، نیا  رد 
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.تسا بلطم  نیا  هاوگ  نیرتهب  تسا ، هدش  هداد  تبسن  دارفا 

نیا .دروخ  یم  مشچ  هب  همئا  باحصا  زا  يرامـش  مسا  رخآ  رد  یمق »  » بقل دعب ، هب  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نارود  زا 
(405) .دنتسیز یم  مق  رد  هک  دندوب  يرابت  برع  ياه  يرعشا  اه 

همئا رهـش و  نیا  نایعیـش  نایم  یمکحم  طـباور  دوب و  ناریا  نایعیـش  عّمجت  زکرم  نیرت  مهم  مق  مالـسلا ، هیلع  يداـه  ماـما  ناـمز  رد 
.تشاد دوجو  مالسلا  مهیلع  نیرهاط 

هراپ رد  .دندرک  یم  يوریپ  مق  مدرم  یعیـش  شنیب  زا  دنتـشاد و  رارق  یعیـش  تامیلعت  ریثات  تحت  ناشاک »  » و هواس »  » ای هبا »  » رهـش ود 
(406) .تسا هدرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هک  هدش  هدرب  مان  یناشاک » یلع  نب  دمحم   » تایاور زا  يا 

هدـش دای  یحلط » دـمحم   » و یمق » دوواد  نب  دـمحم   » زا هنیمز ، نیا  رد  دنتـشاد ، مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  اـب  زین  یلاـم  هطبار  مق  مدرم 
(407) .دندیناسر یم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار ، ناماس  نا  تیعضو  هرابرد  رابخا  لاوما و  نا ، فارطا  ياهرهش  مق و  زا  هک  تسا 

زیمارهق ذوفن  لـیلد  هب  ناریا  ياهرهـش  رتـشیب  هک  دوـب  یلاـحرد  نیا  دنتـشاد ، هطبار  ناـماما  اـب  زین  ناریا  ياهرهـش  رگید  هعیـش  مدرم 
.تشاد دوخ  شوغآ  رد  ار  يدایز  نایعیـش  يرجه ، مود  نرق  رخاوا  زا  ملید »  » .دنتـشاد یّنـس »  » ياه شیارگ  نایـسابع »  » و ناـیوما » »

.دندوب هدیورگ  عیشت  بهذم  هب  زین  قارع  رد  یملید ،»  » نارجاهم زا  يا  هدع  نا ، رب  هوالع 

ار امـش  شرافـس  : » تسا هدمآ  نینچ  نیا  تسا ، نادمه  رد  دوخ  لیکو  هب  مالـسلا ، هیلع  يداه  ماما  زا  يا  همان  يواح  هک  یتیاور  رد 
(408 «) .ما هدرک  نادمه  رد  دوخ  نارادتسود  هب 

نآ زا  سپ  لکوتم و  رصع 

و دش ، دیدجت  نایولع  اب  راکشآ  يزوت  هنیک  يریگ و  تخس  و  نوگرگد ، طیارش  232 ه ق )  - 247  ) لکوتم ندیسر  تموکح  هب  اب 
یسایس مرج  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا 
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ترـضح نا  تراـیز  عنم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  ندومن  ناریو  هبیرمق  يرجه  لاس 236  رد  لکوتم  روتـسد  .دـما  رامـش  هب 
(409) .تسا روهشم 

یم نادیز  یجرج  .دیزرو  یم  تفلاخم  ییارگ  لقع  مالک و  هفسلف و  اب  يو  هکلب  تشادن ، صاصتخا  نایعیـش  هب  لکوتم ، تموصخ 
قطنم سایق و  يار و  نارادـفرط  ناـفوسلیف و  هجنکـش  رازآ و  رد  سفن ، نیرخا  اـت  دیـسر  تفـالخ  هب  لـکوتم  هک  يزور  زا  دـسیون :

(410) .تشاد ششوک 

بسک رس  رب  نایرابرد  یهاگ  دنچ  ره  و  دیدرگ ، رایسب  ياه  شکمـشک  اه و  یگتفـشآ  راتفرگ  نایـسابع  تموکح  لکوتم ، زا  سپ 
: ياه مان  هب  یـسابع ؛ ماـکح  زا  نت  جـنپ  247 ه ق )  - 279  ) یـسابع دضتعم  نامز  ات  دندز ، یم  تسد  راتـشک  لادـج و  هب  تردـق ،

هاگتسد رگید  راب  279 ه ق )  - 289  ) دضتعم ندیسر  تردق  هب  اب  و  دندیسر ، تموکح  هب  دمتعم  يدتهم و  زتعم ، نیعتـسم ، رـصتنم ،
ار سابع  ینب  ییاورنامرف  اریز  دـنداد ؛ بقل  یناث  حاّفـس  ار  يو  : » تسا هتـشون  وا  دروم  رد  یطویـس  هک  نانچ  .تفاـی  رادـتقا  یـسابع 
«. دوب لاوز  هناتـسا  رد  هدـش و  فعـض  یگدوسرف و  بارطـضا و  راتفرگ  دـعب ، هب  لکوتم  نامز  زا  وا  زا  لبق  هک  درک ، تایح  دـیدجت 

(411)

بارطـضا و هب  هجوت  اب  یلو  تسین ، دیدرت  ياج  نانا ، ناوریپ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  نایـسابع  ینمـشد  توادـع و  رد  نیاربانب 
یم خر  یمالسا  نیمزرس  رانک  هشوگ و  رد  هک  ییاه  بالقنا  اه و  شروش  و  هدش ، دای  هرود  رد  یسابع  هاگتسد  رب  مکاح  یناماسبان 

زا نوراه ، روصنم و  رصع  هب  تبـسن  نانآ  و  دوبن ، مهارف  نایولع  رب  رتشیب  راشف  لامعا  تهج  رد  نایـسابع  يارب  بسانم  طیارـش  داد ،
.دندوب رادروخرب  يرتهب  طیارش 

« مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما   » رصع رد  عیشت 

هب يولع ، تاداس  دما ، ناسارخ  هب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  یتقو 
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يارب قانتخا  راشف و  هک  ینامز  زا  ترجاهم  نیا  .دـندرک  ترجاهم  ناریا  یمالـسا  روانهپ  روشک  فلتخم  طاقن  هب  ینوگانوگ  لیالد 
.داهن شرتسگ  هب  ور  تفرگ ، تدش  قارع ، رد  نایعیش ، نایولع و  اب  هلباقم 

تـسناوت یمن  يوما ،»  » رکفت زرط  تایحور و  ّطلـست  ّتلع  هب  برع ، نیمزرـس  .دنیامن  چوک  يرت  نما  قطانم  هب  دندش  راچان  نایعیش 
تهج نیا  هب  .تشاد  دوجو  فدـه  نیا  يارب  یبساـنم  ياـه  هنیمز  ناریا  رد  هژیو  هب  قرـش ، رد  اـما  .دـشاب  ناـنا  يارب  یبساـنم  ياـج 

.دنتخادرپ یگدنز  هب  مه  زا  يادج  تسد و  رود  ياهرهش  رد  دندش و  ریزارس  نیمزرس  نیا  هب  نایعیش  زا  يرایسب 

هار نتفای  ینید و  ياه  شسرپ  لح  دنمزاین  .دنتشاد و  رضاح  ماما  هک  لیلد  نیا  هب  دنتـشاد ؛ رگیدکی  اب  طابترا  هب  یمربم  زاین  نایعیش 
یصاخ دارفا  مازعا  لیبق  زا  طابترا ؛ فلتخم  ياه  شور  زا  فده ، نیا  هب  ندیسر  يارب  .دندوب  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  يارب  یلح 

.دندرک یم  هدافتسا  هبتاکم ، زین  هنیدم و  رد  ّجح و  مایا  رد  ترضح ، نا  اب  سامت  مالسلا و  هیلع  ماما  دزن 

یقطانم وزج  ناریا  قرـش  الوصا  .دنتـشاد  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  یبوخ  طابترا  هک  دوب  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یناوارف  نایعیـش  روباـشین 
نیا زا  یکی  .دروخ  یم  مشچ  هب  نا  خـیرات  رد  روهـشم ، ياملع  باحـصا و  زا  يرامـش  ماـن  مراـهچ ، موس و  ياـه  نرق  رد  هک  تسا 

« قهیب ، » روباشین زا  ریغ  .تسا  هتشاد  هعیش  ياملع  همئا و  هباحـص  نایم  رد  يدنمجرا  ماقم  هک  تسا ، ناذاش » نب  لضف   » اه تیـصخش 
.تفر یم  رامش  هب  نایعیش  عّمجت  ياه  لحم  زا  سوط »  » و دنقرمس »  » و

ای یلبق  ناماما  اب  راوتـسا  طابترا  ناشخرد و  یملع  هقباس  هک  يدارفا  .دوب  لیکو » ، » سکعلاب ماما و  اب  مدرم  طابترا  ياه  هار  زا  یکی 
زا دنتسناوت  یم  و  دنتشاد ، ترضح  نا  دوخ 
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.دندش یم  باختنا  لیکو »  » ناونع هب  دنیآ ، رامش  هب  نایعیش  يارب  يا  هناوتشپ  ثیدح ، رظن 

.تشگ نّنست »  » هعماج رد  نانآ  مضه  مدع  نایعیش و  يایحا  بجوم  روکذم ، هویش  هب  هطبار  داجیا 

هداتـسرف ّشک »  » و دنقرمـس »  » لیبق زا  رود ؛ هدـنکارپ و  کچوک و  عماوج  یمامت  هب  ثیدـح »  » و مالک »  » بلاقرد یعیـش  ياه  هزومآ 
عقوم هب  رابرپ و  ياه  همان  ناگداتسرف و  .دنا  هتساخرب  قطانم  نیا  زا  هعیش  ياملع  زا  يرایسب  زکارم ، نیا  ندوب  رود  دوجو  اب  .دش  یم 

.تخاس یم  فرطرب  ار  هار  يرود  زا  یشان  تالاکشا  مالسلا ، مهیلع  همئا 

.تسا هدوب  ترضح  نا  رضحم  هب  نایعیش  فرط  زا  يدارفا  نداتسرف  رگید ، یطابترا  ياه  هار  زا  یکی 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  تمدخ  هب  ارماس  رد  مدش و  فرشم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  : » تسا هدش  لقن  یناجرج » فیرش  نب  رفعج   » زا
یـسک هچ  هب  مسرپب  هک  نآ  زا  شیپ  .مهدب  ترـضح  نا  هب  دندوب ، هداتـسرف  نم  هلیـسو  هب  ناتـسود  هک  ار  یلاوما  متـساوخ  مدیـسر ،

(412) .راپسب نم  مداخ  كرابم ، هب  يا  هدروآ  هارمه  ار  هچنا  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نا  مهدب ،

بترم و روط  هب  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  ناـمز  زا  دوب و  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  نایعیـش  زا  یهوبنا  هک  دوب  يرهـش  نیرت  یلـصا  مق 
.تسا هتشاد  هطبار  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  اب  مظنم 

ماما .تشاد  طابترا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اب  هک  دوب  یمق  ياه  تیصخش  هلمج  زا  يرعشا » هَّللادبع  نب  قاحـسا  نب  دمحا  »
.درک یم  یفرعم  دامتعا  دروم  يدرف  ار  يو  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

دوخ شقن  نایعیش  روما  یهدناماس  يارب  یعرش  تاهوجو  ذخا  رد  هژیوب  نایعیش ، ماما و  نیب  دنویپ  داجیا  هنیمز  رد  تلاکو »  » متسیس
.درک یم  افیا  ار 

.دنداد یم  لیکشت  ار  یهجوت  لباق  رامآ  نایعیش  نئادم ،»  » و دادغب » «، » ارماس  » رد

هفیذح  » داهن و نئادم »  » رد ار  عیشت  يانب  گنس  هک  دوب  یسک  نیلوا  یسراف » ناملس   » دیاش
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.تشارفارب راوتسا  ییانب  ساسا  نیا  رب  نامی » نب 

یم رامش  هب  نیـشن  هعیـش  ياهرهـش  نیرت  گرزب  زا  یکی  هفوک  .تسا  هدوبن  هعیـش  زا  یلاخ  نا ، دعب  لبق و  نامز و  نیا  رد  زین  هفوک 
.تفر

(« جع  ) يدهم ماما   » رصع رد  عیشت 

ار اه  نا  یناسک  .دنتفر  ارماس  هب  شیوخ  هوجو  تخادرپ  يارب  مالسلا ) هیلع  يرکـسع  ماما  تلحر  زا  ربخ  یب  ، ) مق نایعیـش  زا  یخرب 
میدروآ هک  یغلبم  زا  ایآ  دندیـسرپ : يو  زا  روظنم  نیدب  دـندمآرب ، رفعج »  » ناحتما یپ  رد  تسخن  اه ، یمق  .دـندرب  رفعج »  » شیپ هب 

نآ رد  .دـندومن  يراددوخ  يو  هب  لوپ  تخادرپ  زا  اـه  یمق  هجیتن  رد  .دراد  عـالطا  بیغ  زا  ادـخ  اـهنت  تفگ : رفعج  يراد ؟ عـالطا 
یصخش هب  ار  لوپ  دش ، هتفگ  اه  نآ  هب  تاهوجو  غلبم  هک  نآ  زا  سپ  اجنآ  رد  درک و  تیاده  يا  هناخ  هب  ار  اه  نآ  یـصخش  ماگنه 

.دنداد لیوحت  دوب ، هتفگ  تسرد  هک 

ددجم شیتفت  ترـضح  نا  ناگیاسمه  ياه  هناخ  یتح  ماما و  هناخ  وا ، روتـسد  هب  دنداد ، شرازگ  دـمتعم »  » هب ار  عوضوم  نیا  رفعج 
(413) ...دش

مدع تروص  رد  نا  رب  هوالع  دوب و  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  لرتنک  يارب  رفعج  تاکیرحت  تفالخ و  هاگتـسد  دـیدش  تیـساسح 
دارفا راضحا  .تسا  هتشادن  دنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  دننک  مالعا  دنتسناوت  یم  مک  تسد  ترضح ، نا  هب  یسرتسد 

یمگردرـس تریح و  راچد  ار  نایعیـش  هداد و  تقیقح  گـنر  هراـب  نیا  رد  دوخ  ياـعدا  هب  اـت  دوب  نیا  يارب  زین  ماـما  لزنم  رد  قثوم 
(414) .دنزاس

.دنام رود  هب  نایعیش  رتشیب  یتح  مدرم و  مشچ  زا  ترضح ، نا  تدالو  هلاسم  هدش ، ینیب  شیپ  حرط  ساسا  رب 

مالـسلا هیلع  ماما  هناخ  رد  هک  یناسک  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يالکو  زا  يا  هدع  دامتعا و  دروم  نایعیـش  زا  یخرب  طقف 
.دندش ربخاب  ترضح  تدالو  زا  دندوب ، تمدخ  لوغشم 

خیش
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ماما رادید  هب  قفوم  نانآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  کیدزن  نارای  نامداخ و  باحـصا و  يدادـعت  زا  دـیفم 
.دنا هدش  مالسلا  هیلع  نامز 

رصنوباو يزاوها  ورمع  رهطم ، نب  یلعوبا  مالـسلا ،) هیلعداوج  ماما  رتخد   ) نوتاخ همیکح  رفعج ، نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  دمحم 
(415) .دندوب هلمج  نا  زا  ماما ) رازگتمدخ   ) فیرط

.دومن یفرعم  شیوخ  نیشناج  ار  ناشیا  داد و  ناشن  یخرب  هب  ار  دوخ  دنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  بیترت  نیا  هب 

يارب تمدـخ  روظنم  هب  : » دوب هتفگ  وا  هب  سراـف ، یلاـها  زا  یناریا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلجِع » نب  ءوـض   » زا ینیلک ، خـیش 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  ترـضح  يزور  .تفریذپ  هناخ  دیرخ  لوئـسم  ناونع  هب  ارم  ماما  متفر و  ارماس  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 

ار كدوک  نا  ماما ، تلحر  ات  نا  زا  سپ  رگید  هک  دـنک  یم  راهظا  يو  مکبحاـص .» اذـه  : » دومرف داد و  ناـشن  نم  هب  ار  دوخ  دـنزرف 
(416 «) .تسا هتشاد  نس  لاس  ود  دودح  دید  ار  ترضح  نا  يو  هک  ینامز  رد  : » دیازفا یم  وا  .تسا  هدیدن 

نامثع نب  دمحم   » هک دوب  ینامز  هَّللاهیقب ، ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نایعیـش  باحـصا و  رادـید  نیرت  تیمهارپ  دـیاش 
نانآ هب  ار  دوخ  دـنزرف  ترـضح  نا  .دـندوب  ماما  تمدـخ  رد  رگید  رفن  لهچ  اب  هارمه  جـع ،) ) نامز ماما  صاخ  يـالکو  زا  يورمع »
هنورت مکنا ال  اما  اوکلهتف ، مکنایدا  یف  يدـعب  نم  اوقرفتت  الو  هوعیطا  مکیلع  یتفیلخو  يدـعب  نم  مکماما  اذـه  : » دومرف داد و  ناـشن 

دوخ نید  رد  نم  زا  سپ  دـیربب و  ناـمرف  وا  زا  .تسا  امـش  ناـیم  رد  نم  نیـشناج  نم و  زا  سپ  امـش  ماـما  نیا  « ؛» اذـه مکموـی  دـعب 
ار وا  زگره  نیا  زا  سپ  دیوش و  یم  كاله  تروص  نیا  رد  هک  دینکن  فالتخا 
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« .دید دیهاوخن 

(417) .درک تلحر  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نا ، زا  سپ  زور  دنچ  تسا : هدمآ  تیاور  نیا  همادارد 

يرادـهگن و دـلوت و  اریز  دوب ؛ ناوارف  اوران ، راکفا  یباعـشنا و  ياه  هقرف  داجیا  لاـمتحا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  تلحر  زا  دـعب 
تماما دنمورین  هناوتـشپ  اهنت  هدش و  زاغآ  زین  تبیغ  نارود  دوب و  هدش  ماجنا  هنامرحم  الماک  روط  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیاصو 

رارقتـسا رگید ، شخب  رد  نا و  مزاول  زا  يا  هراپ  تیودـهم و  لـصا  هراـبرد  دوجوم ، ثیداـحا  میظع  ثاریم  جـع ،) ) تجح ترـضح 
ترضح نا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  باحصا  نایم  رد  هعیش ، سانشرس  رـصانع  زا  یخرب  روضح  يوق و  یطابترا  متـسیس 

.دوب

ناینادمح نایمطاف و  هیوب ، لآ  رصع 

320 ه ق)  - 477  ) هیوب نادناخ  اریز  دور ؛ یم  باسح  هب  هعیش  نارود  نیرتهب  زا  یسایس ، طیارش  رظن  زا  يرجه  مجنپ  مراهچ و  نرق 
.دندوب رادروخرب  یفصولا  دیاز  رادتقا  ذوفن و  زا  یسابع  تفالخ  هاگتسد  رد  دنتشاد ، هعیش  بهذم  هک 

يرجه لاس 333  هب  یفکتـسملا »  » نامز رد  دندرک ، یم  تموکح  سراف  رد  البق  هک  دمحا  نسح و  یلع ، ياه : مان  هب  هیوب  نادـنزرف 
و هلودلا ،» نکر   » نسح هلودلازعم ،»  » دمحا .دـنتفرگ  رارق  هفیلخ  میرکت  دروم  هتفای و  هار  تموکح  رقم  هب  هدـش ، دادـغب  دراو  يرمق 

.دنتفای بقل  هلودلادامع »  » یلع

نییعت يرقم  قوقح و  یفکتـسم »  » يارب یتـح  هک  دروا  تسد  هب  ار  يرادـتقا  ناـنچ  تشاد ، ار  ییارمـالا  ریما  بصنم  هک  هلودـلازعم 
دیع مسارم  و  دـیدرگ ، اپرب  يراوگوس  مسارم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  لیطعت و  اهرازاب  اروشاـع  زور  رد  يو  روتـسد  هب  .درک 

.دش ماجنا  رایسب  هوکش  اب  ریدغ 

، یمالـسا تموکح  زکرم  دادغب ، رد  دندیزرو و  رایـسب  مامتها  يرـشع  ینثا  هیماما  بهذم  جیورت  رد  هیوب  لآ  هک : نآ  نخـس  هاتوک 
بهذم وریپ  مدرم  هیوب  لآ  زا  لبق  هک 
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ناوارف هوکـش  اب  نایعیـش  صوصخم  ياه  نییآ  درک و  ادیپ  امن  وشن و  هعیـش  بهذم  نانآ ، ندیـسر  تردـق  هب  اب  دـندوب ، تنـس  لها 
.دش یم  ماجنا 

خرک هقطنم  رد  اـثارب »  » دجـسم .دوب  رایـسب  میرکت  لـیلجت و  دروم  تسیز ، یم  ناـمز  نیا  رد  هک  هیماـما  رادـمان  ملکتم  دـیفم ، خـیش 
وترپ رد  يو  .تخادرپ  یم  سیردت  میلعت و  هب  هظعوم ، زامن و  هماقا  رب  هوالع  نا  رد  دـیفم  خیـش  و  تشاد ، صاصتخا  يو  هب  دادـغب ،

ار هعیش  دیاقع  ارا و  هدیـشخب ، ماجـسنا  ار  هعیـش  فلتخم  قرف  تسناوت  تشاد ، یعامتجا  یملع و  ياه  هبنج  زا  هک  يا  هژیو  تیعقوم 
.دنک جیورت  میکحت و 

رد يوانغ  .دـندومن  نایاش  تمدـخ  یمالـسا  گنهرف  بدا و  هب  نانآ  هکلب  تشادـن ، صاـصتخا  عیـشت  بهذـم  هب  هیوب  لا  تامدـخ 
يارزو دوخ و  هک  دوب  شناد  گنهرف و  حطـس  نتفر  الاب  هیوب  لآ  تازایتما  زا  یکی  : » دـسیون یم  هیوب » ینب  ّلظ  یف  بدـالا   » باـتک

هزاوآ...دندش یم  هدیزگرب  زربم  نادنمشناد و  ناگدنسیون و  تاقبط  زا  هشیمه  ارزو  اریز  دنتشاد ؛ هنیمز  نیا  رد  ییازـسب  ریثات  ناشیا 
رادروخرب ناش  هّجوت  زا  هدروآ و  ور  ناشیا  بناج  هب  وس  ره  زا  بدا  لها  نادنمـشناد و  هک  اجنآ  ات  دـش ، زادـنا  نینط  اضف  رد  ناـش 

يافلخ  » دوخ نارورـس  زا  ار  تقبـس  يوگ  اه ، هشیدنا  نتخادنا  راک  هب  یگدنزاس و  رد  و  شناد ، هفـسلف و  بدا و  نادیم  رد  .دـندش 
(418 «.) دندوب هدوبر  یسابع »

.تفاـی همادا  567 ه ق )  ) يرجه مشـش  نرق  رخاوا  اـت  ناـنآ  تموـکح  دندیـسر و  تردـق  هب  رـصم  رد  زین  ناـیمطاف  مراـهچ  نرق  رد 
و دندوب ، هیلیعامـسا  بهذم  وریپ  هدوبن ، یماما  هدزاود  نانآ  هچرگا  دش و  يراذـگ  هیاپ  عیـشت  هب  توعد  يانبم  رب  نایمطاف  تموکح 

، دراد دوجو  یتافالتخا  بهذم  ود  نیا  نایم 
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بهذـم ودره  شور ، نیا  هب  مدرم  قیوشت  و  یحو ، نادـناخ  قـیرط  زا  یمالـسا  میلاـعت  نتفرگارف  زین  و  عیـشت ، رئاعـش  ظـفح  رد  یلو 
.دنشاب یم  گنهامه 

دوـخ فرـصت  هب  زین  ار  رـصم  هک  دـندش  نا  رب  دـنتفای و  ـالیتسا  قـشمد  رب  هطمارق  يرمق  يرجه  لاـس 357  رد  : » دـسیون یم  یطویس 
، قارع رـصم و  برغم ، ياـه  نیمزرـس  رد  عیـشت )  ) ضفر تلود  هدـیدرگ و  نا  کـلام  نویمطاـف ) ( ) 419) نویدیبع یلو  دـنروآرد ،
رد نازابرـس  .دـیدرگ و  لتخم  رـصم  مظن  رـصم ، مکاح  يدیـشخا ، روفاک  گرم  زا  سپ  هک  دوب  تهج  نادـب  نیا  و  تفای ، رارقتـسا 

رصم دراو  ات  دنتـساوخ  وا  زا  هتـشون و  برغم ) ياورنامرف   ) هَّللا نیدل  زعملا  يارب  يا  همان  نانآ  زا  یهورگ  .دنتفرگ  رارق  یلام  هقیـضم 
يرجه لاس 358  رد  .دـیدرگ  رـصم  دراو  وا  دومن و  رـصم  مزاـع  هراوس  رازه  اـب  ار  رهوج »  » ماـن هب  دوخ  شترا  هدـنامرف  يو  .ددرگ 

هبطخ هدیشوپ و  دیفس  هماج  داد  روتـسد  درک و  عنم  دندناوخ  یم  سابع  ینب  هک  يا  هبطخ  ندناوخ  هایـس و  سابل  ندیـشوپ  زا  يرمق 
یطبـس نیـسحلاو  نسحلا  یلعو  لوـتبلا  همطاـف  یلعو  یـضترملا  یلع  یلعو  یفطـصملا ، دّـمحم  یلع  ّلـص  ّمـهّللا  : » دـنناوخب ار  ریز 

«. ...لوسرلا

.تفای ناـیاپ  يرمق  يرجه  لاس 361  هب  نا  يانب  درک و  رداـص  ار  رهزـالا  هاگـشناد  سیـسات  روتـسد  يرمق  يرجه  لاـس 359  رد  وا 
زا قشمد  رادنامرف  حالف  نبرفعج  طسوت  روتـسد  نیمه  هباشم  .دومن  رداص  ناذا  رد  ار  لمعلاریخ » یلع  یح   » نتفگ روتـسد  نینچمه 

(420) .دیدرگ رداص  هَّللابزعملا  بناج 

هعیش بهاذم  ناینادمح و 

293 ه ق)  - 391  ) ناینادمح تموکح  نا  و  دما ، دیدپ  مالـسا  ناهج  رد  زین  يرگید  یعیـش  تموکح  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق  رد 
هلودلا فیس  هب  بقلم  نادمح ، نب  هَّللادبع  نب  یلع  نادمح  لا  رادمامز  نیرت  هتسجرب  .دوب 
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نارگزواجت اـب  گـنج  رد  ار  دوخ  رمع  ماـیا  رتشیب  دوب و  روشحلـس  تسود و  شناد  دـنمدرخ ، یناـسنا  يو  .دوب  350 ه ق )  - 303)
ولمم نا ، لحاوس  لماع و  لبج  ، شعباوت کبلعب و  نا ، فارطا  بلح و  دننام  هیروس ، نیمزرس  ناینادمح  رصع  رد  .درب  رـس  هب  یمور 
رشن میکحت و  رد  هک  یناسک  زا  .تفر  یم  رامش  هب  هرهزونب  صوصخ  هب  هعیش و  ءاملع  هاگیاپ  بلح  رهش  هژیو  هب  و  دوب ، نایعیـش  زا 

ترهش زا  وا  هیمیم  هدیصق  هک  نانچ  دوب ، نادمح  لا  رادمان  رعاش  ياّفوتم 357 ه ق )  ) سارفوبا دومن ، افیا  یمهم  شقن  عیشت  بهذم 
: تسا نینچ  نا  علطم  تسا و  رادروخرب  ییازسب 

(421) مستقم هَّللا  لوسر  لا  ییفو ء  مرتحم  نیدلاو  مضتهم  قحلا 

دوخ رایتخا  هب  ار  مدرم  هکلب  دنتفیرفن ، زین  ماقم  لام و  هلیـسو  هب  دندرکن ، روبجم  هعیـش  بهذم  زا  يوریپ  هب  ار  سک  چیه  ناینادـمه 
، دـندرک یم  وگزاب  مدرم  يارب  ار  قیاقح  صالخا ، اـب  ناـغّلبم  طـقف  .دـننیزگرب  دوخ  يارب  دندنـسپ  یم  ار  هچره  اـت  هدرک ، راذـگاو 

.دندناوخ یم  ارف  ننست  بهذم  هب  تنوشخ  باعرا و  اب  ار  مدرم  هک  یبویا  نیدلا  حالص  اه و  یسابع  اه و  يوما  سکعرب 

بهاذم و همه  زا  نارکفنشور  ابدا و  هفـسالف ، نادنمـشناد ، هاگیاپ  تهج  نیمه  هب  .دندوب  شنم  دازآ  رکفنـشور و  یمدرم  ناینادمه 
(422) .دندما یم  هلودلا  فیس  يوس  هب  هتخیرگ و  مور  زا  نادنمرنه  هک  اجنآ  ات  دندش ، نایدا 

نایقوجلس دهع  رد  عیشت 

لاوز هب  ور  هک  ار  دادغب  بهذم  ینس  تموکح  دما و  دیدپ  یقوجلـس  تلود  مان  اب  یمهم  تلود  يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  طساوا  رد 
نایقوجلس تموکح  .دومن  يریگولج  ناسارخ  سراف و  ماش ، قارع ، رصم ، رد  نایعیـش  تفرـشیپ  زا  داد و  تاجن  طوقـس  زا  دوب  انف  و 

نرق رخاوا  ات 
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.تفای رارقتسا  يرجه  متفه 

حالـص یمان  رادرـس  تسد  هب  نایبویا  تموکح  دیدرگ ، سیـسات  565 ه ق )  ) مشـش نرق  مود  همین  رد  هک  يرگید  ردـتقم  تموکح 
(423) .تفای ماود  848 ه ق )  ) لاس ات  هک  دوب ، یبویا  نیدلا 

ننست و بهذم  هب  تبسن  وا  دیدش  بّصعت  یلو  تسا ، نیسحت  ریدقت و  روخ  رد  نایبیلـص  اب  گنج  رد  نیدلا  حالـص  ياه  يراکادف 
اب رـصم ، رب  يـالیتسا  زا  سپ  يو  .تسا  ضاـمغا  لـباق  ریغ  گرزب و  سب  یفعـض  هطقن  عیـشت ، بهذـم  اـب  وا  توادـع  تموـصخ و 

هدرک و تلاخد  هعیـش  راثا  قلطم  رد  اه  یبویا  : » تسا هدـمآ  ماع » فلا  یف  رهزالا   » باتک رد  .دومن  لمع  مامت  تنوشخ  اـب  ناـیمطاف 
ياه هلان  دومن و  دراو  نانآ  لزانم  هب  بش  کی  رد  ار  دوخ  ماوقا  درک و  لزع  ار  یمطاف  تلود  نیدلا  حالـص  .دـندرک  دوبان  ار  نانآ 

(424 «.) ...دندوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رکف  مدرم  هک  دوب  دنلب  يردق  هب  زوسناج  ياه  هیرگ  شارخرگج و 

تشادرب و ناذا  زا  ار  لمعلاریخ » یلع  یح   » دشاب و دیع  اددجم  دنتفرگ ، یم  دیع  جاجح  هیما و  ینب  هک  اروشاع  زور  داد  روتسد  يو 
بهاذـم زا  یکی  هب  دـقتعم  هک  دوـش  لوـبق  دـیاب  یـسک  یهاوـگ  داد : روتـسد  هک  تفر  شیپ  اـجنا  اـت  نایعیـش  اـب  يریگ  تخـس  رد 

ار یگرزب  ياه  هناخباتک  یتح  دشاب و  بهذم  نا  وریپ  هک  تشاد  ار  سیردت  ای  ینارنخس  قح  یـسک  و  دشاب ، تنـس  لها  هناگراهچ 
یـشالتم يو  تسد  هب  دوب ، هدـش  يروادرگ  اه  نآ  رد  فلتخم  نونف  رد  یـسیفن  ياـه  باـتک  دـندوب و  هدرک  سیـسات  ناـیمطاف  هک 

(425) .دیدرگ شومارف  رصم  رد  عیشت  بهذم  هنامصخ ، شور  نیا  هجیتن  رد  دیدرگ و 

لوغم تموکح  رصع  رد  عیشت 

سیسات ناریا  رد  ناخوکالوه  طسوت  يرمق  يرجه  لاس 650  رد  لوغم  تلود 
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.تفای نایاپ  دیعسوبا  ناطلس  گرم  اب  يرمق  يرجه  لاس 736  هب  و 

یبهذـم و مسارم  ماـجنا  رد  ار  بهاذـم  همه  و  تخادـنارب ، ار  ساـبع  ینب  تموـکح  قارع ، هب  دوـخ  هلمح  نـیمود  رد  ناـخوکالوه 
یم تسد  نا  هب  ناخوکالوه  هک  ییاه  تراغ  لتق و  رگید  ترابع  هب  .دومن  میرکت  ار  نادنمـشناد  تخاس و  دازا  نانآ  میلاعت  جیورت 

.دندوب رادروخرب  ناسکی  يدازا  زا  فلتخم  نایدا  دما  یمرد  وا  فرصت  هب  هک  یقطانم  رد  تهج  نیدب  .تشادن  ینید  هزیگنا  دز ،

ردق یلو  دنتسناد ، ملسم  ار  وا  عیشت  یتح  یخرب  دنچره  .تسا  فالتخا  هنای ، تفای  فرشت  مالسا  نید  هب  ناخوکالوه  ایا  هک  نیا  رد 
ناطلس  ) سوالوقین دومحم ،)  ) ناخ نازاغ  دمحا ،)  ) وکالوه نبراداوکن  ياه : مان  هب  لوغم  نیطالـس  زا  نتراهچ  هک  تسا  نیا  مّلـسم 

رب یخیرات  دهاوش  زین  ناخ » نازاغ   » دروم رد  دنامن و  ياجرب  نادنچ  دمحا  تموکح  .دندروآ  مالسا  ناخرداهب ، و  هدنبادخ ) دمحم 
ملعا هک  یعفاش  کلملادبع  نیدلا  ماظن  نوچ  یلو  دوب ، یفنح  بهذم  وریپ  زاغآ ، رد  هدنبادخ  دمحم  ناطلـس  .دراد  تلالد  وا  عیـشت 
بلاغ یفنح  ءاملع  اب  هرظانم  رد  وا  دیدرگ و  بوسنم  تاضقلا  یضاق  ناونع  هب  يو  فرط  زا  دوب  نامز  نا  رد  تنس  لها  نادنمـشناد 

.دیزگرب ار  یعفاش  بهذم  ناطلس ، دش ،

ماجنارس دیدرگ ، بلاغ  يو  رب  همالع  دش و  عقاو  نیدلا  ماظن  و  يافوتم 726 ه ق )  ) یّلح همالع  نایم  هک  يا  هرظانم  زا  سپ  ماجنارس 
هب .ددرگ  ارجا  هیماما  بهذـم  مسارم  وا  ییاورناـمرف  ورملق  رـساترس  اـت  داد  روتـسد  درک و  باـختنا  ار  هعیـش  نییآ  هدـنبادخ  ناـطلس 

، ناخرداهب شدنزرف  يو  زا  سپ  .دومن و  فیلات  ار  قدصلا » فشک  قحلا و  جـهن   » دوخ فورعم  باتک  یلح  همالع  يو  تساوخرد 
هعیش نییآ  وریپ  لوغم  ناطلس  نیرخا 
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.دوب

یّلح قّقحم  هلمج : نا  زا  هک  دندرک  روهظ  هعیش  زا  یگرزب  نادنمشناد  لوغم  نیطالس  رصع  رد  يرمق  يرجه  متشه  متفه و  نرق  رد 
شردپ يافوتم 726 )  ) یّلح همالع  عیارـشلا ،» عماجلا   » باتک ّفلؤم  يافوتم 689 ،)  ) دیعس نب  ییحی  يافوتم 676 ،)  ) عیارش بحاص 

نب نیدـلا  سایق  دیـس  يافوتم 664 ،)  ) سوواـط نیدـلا  یـضر  دیـس  ياـفوتم 771 ،)  ) نیققحملارخف شدـنزرف  یّلح ، نیدـلا  دـیدس 
يزار نیدـلا  بطق  يافوتم 672 ،)  ) یسوط نیدلاریـصن  هجاوخ  ای 699 ،) ياـفوتم 679   ) ینارحب مثیم  نبا  يافوتم 693 ،)  ) سوواط

.دنشاب یم  نارگید  و  يافوتم 766 ) )

سیـسات هدـنبادخ  ناطلـس  طسوت  یّلح و  همـالع  داهنـشیپ  هب  هک  تسا  رایـس » هسردـم   » ییادـیپ هرود ، نیا  رد  هجوت  بلاـج  عوضوم 
رد امرـس  لصف  رد  هیناطلـس و  هغارم و  رد  امرگ ، لـصف  رد  هک  دوب  نیا  رب  لوغم  نیطالـس  تداـع  هک  تسا  نیا  وا  ناتـساد  .دـیدرگ 

همالع هب  نوچ  تشاد و  یم  هارمه  دوخ  اب  ار  گرزب  ياملع  رضح  رفس و  رد  هدنبادخ  ناطلس  یفرط  زا  و  دندیزگ ، یم  تماقا  دادغب 
نکمم اریز  دوبن ؛ تحلـصم  همالع  فرط  زا  داهنـشیپ  نیا  در.دـشاب  هارمه  وا  اب  هک  درک  داهنـشیپ  يو  هب  تشاد ، ناوارف  هقـالع  یّلح 

یفرط زا  و  دنیامن ، هدافتـسا  وا  هیلع  هدومن و  ریـسفت  تسردان  يا  هنوگ  هب  ار  لمع  نیا  همالع  هب  تبـسن  نازرو  دسح  نافلاخم و  دوب 
سیـسات داهنـشیپ  تهج  نیدـب  دـنامزاب ، یملع  تیلاـعف  زا  هتفرگ و  رارق  ناطلـس  راـیتخا  رد  تسب  رد  روـط  هب  تساوـخ  یمن  همـالع 

هیماما فراعم  دیاقع و  رشن  هب  تسناوت  یّلح  همالع  هلیسو  نیدب  تفرگ و  رارق  ناطلس  لوبق  دروم  هک  درک  حرطم  ار  رایـس » هسردم  »
(426) .درامگ تّمه  يرایسب  نادرگاش  تیبرت  و 

ناینامثع نایوفص و  رصع  رد  عیشت 

عضو نامه  ابیرقت  يرجه  مهد  نرق  ات  یسایس  طیارش  رظن  زا  هعیش 
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و دیدرگ ، سیسات  لوا  لیعامسا  هاش  طسوت  هیوفص  تلود  نرق ، نیا  هعیلط  رد  یلو  .تشاد  ار  نایقوجلـس ) نایبویا و  نارود   ) نیـشیپ
.دش هتفریذپ  یمسر  بهذم  ناونع  هب  هعیش  بهذم 

هتفرگ و تسد  هب  يا  هلیبق  گرزب  ناخ و  ریزو ، ریما ، ار  یـشخب  ره  دش و  یم  هرادا  یفیاوطلا  كولم  تروص  هب  ماگنه  نا  رد  ناریا 
یـشترا شردـپ  ناوریپ  نادـیرم و  زا  هک  دوب  هتـشذگن  شیب  لاـس  هدراـهچ  لیعامـسا ، رمع  زا  زوـنه  .درک  یم  ییاورناـمرف  اـجنآ  رب 

كولم نییا  درک و  حـتف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  فلتخم  قطانم  درک و  مایق  لیبدرا  زا  ناریا ، یگچراـپکی  هشیدـنا  هب  داد و  لیکـشت 
هعیـش بهذم  دوخ  تموکح  ورملق  مامت  رد  دروارد و  مجـسنم  روشک  کی  لکـش  هب  ار  هعطق  هعطق  ناریا  و  تخادنارب ، ار  یفیاوطلا 

.داد تیمسر  ار 

دندرک و تموکح  1148ه ق )  ) يرجه مهدزاود  نرق  طساوا  ات  يوفص  رگید  ناهاشداپ  يرجه ) لاس 930   ) يو تشذگرد  زا  سپ 
.دندرامگ تّمه  نا  جیورت  هب  دندومن و  تیبثت  دییات و  ار  هعیش  بهذم  تیمسر  یگمه 

لماع .دندومن  مادقا  هفرشم  دهاشم  هعـسوت  ریمعت و  هب  و  دنتخاس ، رایـسب  ياه  هینیـسح  و  یملع ، سرادم  دجاسم ، دننام  ینید  زکارم 
هک دوب  نایوفـص  رابرد  رد  دامادریم  ییاهب و  خیـش  ریظن  یگرزب  ءاملع  ذوفن  يونعم ، ینید و  يرطف و  هبذاج  رب  هوالع  تامادقا ، نیا 

ناوت یم  هرود  نیا  ياملع  ریهاشم  زا  .دندرک  یم  قیوشت  فلتخم ، مولع  گرزب  نادنمشناد  شرورپ  ینید و  ریاعـش  میظعت  هب  ار  نانا 
هَّللادبعالم یلیبدرا ، ققحم  یسلجم ، همالع  نیهلاتملاردص ، دمصلادبع ، نیسح  خیش  شردپ  ییاهب و  خیش  یکرک ، ققحم  دامادریم ،

(427) .درب مان  ار  ...و  یناشاک  ضیف  يدزی و 

درک و یم  تموکح  یمالسا  ياه  نیمزرس  زا  یعیسو  شخب  رب  زین  ینامثع  تلود  نارود  نیا  رد 
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هک تفرگ  اضما  امن  یناحور  زا  یهورگ  اب  هک  اجنا  ات  دیزرو ، یم  تموصخ  نایعیش  اب  دوب و  بّصعتم  تنس ، لها  بهاذم  هب  تبـسن 
.تسا بجاو  نانا  لتق  هدوب و  جراخ  مالسا  زا  نایعیش 

هب یفنح ، حون  خیـش  ياوتف  لابند  هب  بلح  رد  .تشک  ندوب  هعیـش  مرج  هب  ار  رفن  رازه  داتفه  ای  رازه  لهچ  لوطانا  رد  میلـس  ناـطلس 
یتروص رد  دنامن ؛ بلح  رد  هعیـش  رفن  کی  یتح  و  دندرک ، رارف  یقبام  دندش و  هتـشک  هعیـش  رازه  اه  هد  هعیـش ، لتق  بوجو  رفک و 

، هقف رد  یگرزب  نادنمشناد  هاگیاج  بلح  دوب و  هدش  رشتنم  هدرک و  خوسر  الماک  بلح  رد  عیشت  اه ، ینادمح  تلود  يادتبا  رد  هک 
.تسا تبث  لمالا » لما   » باتک رد  نانآ  مان  هک  دوب...و  هدارج  وبا  لا  هرهز و  وبا  لا  لاثما 

.تسا یناث  دیهش  دیسر ، تداهش  هب  اه  ینامثع  تسد  هب  هک  هیماما  گرزب  ءاملع  زا 

ماش و ياهرهش  رد  دنتشادزاب و  ینید  یصاصتخا  فیاظو  ماجنا  زا  ار  نانآ  دندرک و  جارخا  یتلود  هاگتسد  زا  ار  نایعیـش  اه  ینامثع 
1198  ) نرق راهچ  بیاصم ، اه و  نایرج  نیا  .دندش  ینید  لامعا  ماجنا  عنام  دندرک  یم  یگدـنز  یعیـش  ياه  تیّلقا  هک  ییاه  ناکم 

(428) .تشاد همادا  يدالیم  ( 1516 - 

دش و هتخانـش  یمـسر  نید  ناونع  هب  عیـشت  بهذـم  ناریا  رد  .تفای  همادا  نایعیـش  يارب  یـسایس  طیارـش  نیمه  ابیرقت  زین  نا  زا  سپ 
یقطانم رد  هژیو  هب  درک و  یم  تموکح  یعیـشریغ  ياه  تلود  هک  یمالـسا  کلامم  ریاس  رد  یلو  دادن ، خر  یبهذـم  عازن  لادـج و 

ناریا و رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یلو  دـندوبن ، رادروخرب  یبولطم  یـسایس  طیارـش  زا  نایعیـش  دنتـشاد ، هملک  ذوفن  نویباهو  هک 
رد ار  يرایسب  قیاقح  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  یمالسا  بالقنا  راذگناینب  هنامیکح  ياه  تسایس  اهدومنهر و 
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رد رامعتـسا  يدایا  هچرگ  تفای ؛ شیازفا  نا  ناراداوه  نارادفرط و  رامـش  هک  يا  هنوگ  هب  درک ؛ نشور  هعیـش  دیاقع  بهذم و  دروم 
.دنهد یم  همادا  فالتخا  توادع و  وج  ینکفا و  هقرفت  تسایس  هب  نانچمه  مالسا  رانک  هشوگ و 

یلایخ ياه  هیضرف  دقن 

یلایخ ياه  هیضرف  دقن 

دعب کنیا  .تسا  هدش  حرطم  نافلاخم  يوس  زا  یفلتخم  ياه  هیـضرف  عیـشت ، شیادیپ  ادبم  هرابرد  میدرک  هراشا  البق  هک  هنوگ  نامه 
هداد و رارق  یـسررب  دـقن و  دروم  ار  رگید  یلایخ  ياه  هیـضرف  اـت  دـما  میهاوخرب  ددـص  رد  نا ، رب  لـیلد  هماـقا  لوا و  هیرظن  نییبت  زا 

.دشدنهاوخ لطاب  مه  رگید  ياه  هیضرف  لوا  هیرظن  رب  لیلد  هماقا  زا  دعب  هچرگ  میهد ؛ خساپ 

هفیقس رد  عیشت  روهظ   - 1

ناناملسم فالتخا  اب  طابترا  رد  هلاو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تلحر  زا  سپ  ار  هعیـش  شیادیپ  خیرات ، ناققحم  ناخروم و  زا  یهورگ 
ینیـشناج اب  طابترا  رد  هفیقـس  رد  اریز  دـنناد ؛ یم  هدـعاس  ینب  هفیقـس  يارجام  رد  رگید  ترابع  هب  و  تماما ، تفـالخ و  هلاـسم  رد 

، دندرک داهنشیپ  يربهر  تفالخ و  يارب  ار  هدابع  نب  دعس  راصنا ، زا  يا  هدع  دش : حرطم  هاگدید  ود  تسخن  نیملـسم  ربهر  ربمایپ و 
عفن هب  ارجاـم  داد ، خر  هورگ  ود  نیا  ناـیم  هک  ییاـهوگ  تفگ و  زا  سپ  .دـنداد و  يار  رکبوـبا  تفـالخ  هب  نیرجاـهم  زا  یهورگ  و 

، دنداد یم  لیکشت  ار  راصنا  نارجاهم و  زا  يا  هدع  مشاه و  ینب  هک  ناناملـسم  زا  يا  هدع  رگید ، يوس  زا  .تفای و  نایاپ  مود  هورگ 
هک دوب  اجنیا  زا  .دندوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایعیـش  نامه  هورگ  نیا  .دـندوب  دـقتعم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  هب 

(429) .دش حرطم  مالسا  ناهج  رد  صاخ  بهذم  کی  ناونع  هب  هعیش 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  تلحر  زا  سپ  هب  مالـسا ، ناهج  رد  صاخ  بهذم  کی  ناونع  هب  عیـشت  روهظ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  رگا  خساپ :
صوصن هچرگ  دـیدرگ ، نایب  هک  هنوگ  نامه  اریز  لوبق ؛ لباق  راوتـسا و  تسا  يا  هیرظن  نیا  ددرگ ، یم  زاـب  هفیقـس  يارجاـم  هلاو و 

زورب روهظ و  یلو  تسا  تلاسر  رصع  هب  طوبرم  تماما 
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يراـگزاسان هنوگ  چـیه  لـبق  هیرظن  اـب  هیرظن  نیا  تروص ، نیا  رد  .تسا  یمارگ  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  بهذـم ، کـی  ناوـنع  هب  نا 
.درادن

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طسوت  هعیش  مان  حرط  راکنا  ای  و  تلاسر ، رـصع  رد  عیـشت  يداقتعا  ياه  هشیر  یفن  دوصقم  رگا  یلو 
.تسین لوبق  دروم  هیرظن  نیا  دشاب ،

هللا یلـصربمایپ  نامز  رد  هک  یتسناد  لبق  ثحب  رد  : » دیوگ یم  نینچ  هدش و  روادای  ار  هیرظن  ود  نیا  یلماع  نیما  نسحمدیـس  همالع 
عیـشت تماما ، هلاسم  رد  فالتخا  نایرج  رد  هاگ  نآ  دندما ، یم  باسح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  ناناملـسم ، زا  یهورگ  هلاو  هیلع 

هدیزگرب يربهر  امـش  ام و  زا  کیره  زا  ریما ؛ » مکنم  ریما و  اّنم  : » دـنتفگ نارجاهم  هب  راصنا  وگ  تفگ و  نا  رد  اریز  دـیدرگ ؛ رهاظ 
یلع ترضح  هب  اه  ثحب  نیا  ربخ  هک  هاگ  نا  .دنتفریذپن  ار  راصنا  نخس  دنربمایپ ، هریشع  موق و  زا  هک  نیا  لیلد  هب  نارجاهم  .دوش و 

هب راصنا  لالدتسا  هنرگ  و  دشاب ، مشاه ) ینب   ) ام زا  دیاب  ربهر  سپ  تسا ، تسرد  نارجاهم  لالدتسا  رگا  : » دومرف دیسر  مالـسلا  هیلع 
ار مالـسلا ) هیلع  یلع  تماـما   ) عیـشت ّبلطملادـبع  نادـناخ  مشاـه و  ینب  زا  یهورگ  هک  دوب  اـجنیا  .دـنام  دـهاوخ  یقاـب  دوخ  توـق 
، دوسا نب  دادقم  يرافغ ، رذوبا  یسراف ، ناملـس  نارجاهم ، نایم  رد  .دنتـسویپ  نانا  هب  زین  راصنا  نیرجاهم و  زا  يا  هدع  و  دندیزگرب ،

نب نامثع  فینح ، نب  لهـس  ناهیت ، نب  مثیهلاوبا  راصنا ، نایم  رد  .دندش و  یم  هدید  یملـسا  هدیرب  دیعـس ، نب  دلاخ  رـسای ، نب  رامع 
(430 «.) دنروخ یم  مشچ  هب  يراصنا  بویاوبا  و  بعک ، نب  یبا  نیتداهشلاوذ ، هب  بّقلم  تباث  نب  همیزخ  فینح ،

تماما رب  مالسلا  هیلع  یلع  قاقحتسا  رد  ناشیار  دارفا  نیا  مییوگب  هک  تسا  راوشد  : » دیوگ یم  ضایف  هَّللادبع  رتکد 
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یلع ترضح  تیالو  رب  هباحص  زا  يا  هفیاط  رارمتـسا  هکلب  تسا ، هدوب  يا  همدقم  چیه  نودب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  دعب 
هک هدوبن  يراـکفا  هجیتـن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تماـما  هب  داـقتعا  هک  تسا  نا  رب  لـیلد  وا ، تماـما  هب  ناـنا  فارتـعا  مالـسلا و  هیلع 

(431 «.) تسا هتشاد  هقباس  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو  لبق  زا  هکلب  دشاب ، هدرک  داجیا  ار  نا  هفیقس  تیعقوم 

هعانق متبـصا  : » تفگ دـید ، نینچ  ار  عضو  دـش و  هنیدـم  دراو  هک  یماگنه  دوب و  بیاـغ  تعیب ، ماـگنه  رذوبا  : » دـیوگ یم  هبیتق  نبا 
لوـسر تبارق  دـیدرک و  تعاـنق  يزیچ  هب  ( » 432 (؛» ناـنثالا مکیلع  فلتخا  اـمل  مکیبـن  تیب  لـها  یف  رمـالا  متلعج  ول  هبارق ، متکرتو 

فالتخا امـش  رب  رفن  ود  یتح  دـیداد  یم  رارق  ناتربمایپ  تیب  لها  رد  ار  تفالخ )  ) رما رگا  .دـیدومن  اـهر  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
«. دندرک یمن 

نامثع لتق  ماگنه  عیشت  روهظ   - 2

و هیواعم ، بزح  يرگید  یلع و  بزح  یکی  دش : میـسقت  بزح  ود  هب  مالـسا  نامثع ، ندش  هتـشک  اب  : » دیوگ یم  نزواهلف  قرـشتسم 
زا دعب  یلو  .تفر  یم  راک  هب  هیواعم  هعیش  لباقم  رد  یلع  هعیـش  بقل  اذل  .ددرگ  یم  قالطا  هعیـش »  » ناونع بزح ، هب  یبرع  نابز  رد 

مالسلا هیلع  یلع  ناوریپ  رد  روصحم  هعیش  ظفل  لامعتـسا  تفرگ  تسد  هب  یمالـسا  ياه  تلود  مامت  رد  ار  تموکح  هیواعم  هک  نیا 
(433 «.) دش

لاعتم دـنوادخ  بناج  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  و  دراد ، تنـس  نارق و  رد  ییاه  هشیر  عیـشت »  » هک میدرک  هراشا  البق  الوا : خـساپ :
.تسا هدوب  بهذم  نیا  راذگناینب 

تهج نیا  هب  ناوت  یم  اذل  دش ، رادروخرب  يا  هژیو  يدازا  زا  دیسر  تفالخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  نآ  زا  دعب  هعیـش  ایناث :
.تسا هدرک  ادیپ  زورب  روهظ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تموکح  رصع  رد  نایعیش  هک  تفگ 

لمج گنج  ماگنه  عیشت   - 3

یکی تسا : هدش  ریرقت  هنوگ  ود  هیرظن  نیا  .دنا  هتـسناد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يرادمامز  نارود  رد  ار  هعیـش  شیادیپ  خیرات  یخرب 
نب دمحم  زا  لقن  هب  يو  .تسا  تسرهفلا »  » رد میدن  نبا  زا  لوا  يار  .تسا  نیفـص  هعقاو  هب  طوبرم  يرگید  لمج و  هعقاو  هب  طوبرم 

ربارب رد  یلع  دنتخادرپ و  تفلاخم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نامثع  یهاوخنوخ  هناهب  هب  ریبز  هحلط و  هک  هاگ  نآ  : » دیوگ یم  قاحـسا 
دوخ هعیش  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  ماما  و  دندش ، هدیمان  هعیش  ترضح  نا  ناوریپ  دندرگ ، ادخ  مکح  میلـست  نانآ  ات  درک  تمواقم  نانآ 

(434 «.) باحصا سیمخلا 4 -  هطرش  ایلوا 3 -  ایفصا 2 -   - 1 دومن : میسقت  مسا  راهچ  اب  هتسد  راهچ  هب  دناوخ و  یم 

دوجو لبق  زا  دیسر ، تابثا  هب  هک  هنوگ  نآ  هعیش  بهذم  هچرگا  هک  نیا  تفگ : ناوت  یم  هیرظن  نیا  هیجوت  رد  هچنا  خساپ :
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روهظ یـسایس ، یعامتجا و  بسانم  ياه  هنیمز  ندوب  مهارف  لیلد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يرادـمامز  رـصع  رد  یلو  تسا ، هتـشاد 
.تسا هتشاد  يا  هژیو  شقن  نا  زورب  روهظ و  رد  لمج  گنج  هعقاو  هتشاد و  يرتشیب 

نیفص هعقاو  رد  عیشت ،  - 4

يارجام نیفـص و  هعقاو  زا  سپ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يرادـمامز  رـصع  رد  هعیـش  شیادـیپ  یگنوگچ  رد  رگید  لوق 
رد نیفـص  زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  دنداد  لیکـشت  ار  جراوخ  یهورگ  دندش ، هتـسد  ود  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناوریپ  تیمکح ،

هدمآ ترـضح  دزن  مود  هورگ  .دندش  هفوک  دراو  ماما  اب  هک  دندوب  یناسک  رگید  یهورگ  و  دـندیزگ ، تماقا  ارورح ،»  » مان هب  یلزنم 
.دندومن دیکات  يو  نانمشد  اب  ینمشد  وا و  ناتسود  اب  دوخ  یتسود  رب  دندرک و  تعیب  ترضح  اب  رگید  راب  و 

اّمل : » دیوگ یم  هک  هدرک  ذـخا  يربط  ترابع  زا  ار  بلطم  نیا  يو  ایوگ  .تسا  هیرظن  نیا  نارادـفرط  زا  يرموکتنوم  تاو  قرـشتسم 
(435 (؛» تیداع نم  ءادعاو  تیلاو  نم  ءایلوا  نحن  هیناث ، هعیب  انقانعا  یف  اولاقف  هعیـشلا ، هیلا  تبثو  جراوخلا  هتقرافو  هفوکلا  یلع  مدـق 
ام ندرگ  رب  دندرک : ضرع  ترـضح  هب  نانآ  .تفرگ  هانپ  وا  يوس  هب  هعیـش  دندش ، ادج  وا  زا  جراوخ  دـش و  هفوک  دراو  یلع  نوچ  »

«. مینمشد دنشاب  یم  وت  نمشد  هک  یناسک  اب  هتشاد و  تسود  ار  وت  هک  میتسه  یناسک  رادتسود  ام  .تسا  يرگید  تعیب 

نیفـص گنج  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هعیـش  نایم  رد  هک  تسا  نیا  رگنایب  هعیـشلا » هیلا  تبث  و  : » ترابع هک  میوش  یم  رواداـی 
.دندرک میکحت  ماما  اب  ار  دوخ  تعیب  رگید  راب  نانا  دندوب و  هدش  هتخانش  هعیش  ناونع  هب  یناسک  دندوب ، هدرک  تکرش 

روهظ و رد  لمج  هعقاو  نوچمه  زین  نیفص  هعقاو  هک : نیا  نخس  هاتوک 
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.هعیش شیادیپ  رد  هن  تسا  هدوب  ّرثؤم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیش  رتشیب  هچره  ندش  هتخانش  هعیش و  زورب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتقم  زا  دعب  عیشت  روهظ   - 5

هدمآ دیدپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتقم  زا  دعب  بهذم  نیا  هک  نیا  نا  تسا و  حرطم  هعیـش  ادبم  شیادـیپ  دروم  رد  يرگید  يار 
.دیا یم  باسح  هب  عیشت  يارب  لوا  رذب  ناونع  هب  دش  هتخیر  نیمز  رب  هک  ینامز  ترضح  نوخ  هک  نایب  نیا  هب  .تسا 

یم هکلب  ...دش  هتسب  يا  هدع  سوفن  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما )  ) لتقم زا  دعب  هعیـش  هدیقع  هیام  ریمخ  : » دیوگ یم  لیوطرخ  رتکد 
حرطم ینید  بهذم  کی  ناونع  هب  تفرگ و  دوخ  هب  ینید  ههجو  نا ، زا  دعب  مرحم و  مهد  زور  رد  یعیش  تکرح  هک  درک  اعدا  ناوت 

«. دش

فطع هطقن  البرک  هعقاو  هک  نیا  رد  يرا ، .ددرگ  یم  نشور  زین  هیرظن  نیا  دقن  دـیدرگ ، نایب  نیـشیپ  هیرظن  دـقن  رد  هچنا  زا  خـساپ :
نیسح ماما  هب  هک  اجنا  ات  میظع -  هعقاو  نیا  دوخ  یلو  تسین ، يدیدرت  دور ، یم  رامـش  هب  هعیـش  يونعم  یـسایس و  تایح  رد  یّمهم 
لحارم زور  نآ  ات  هدش و  زاغآ  تلاسر  رصع  زا  هک  تسا  هعیـش  ياهرواب  دیاقع و  هجیتن  دوش -  یم  طوبرم  وا  نارای  مالـسلا و  هیلع 

.دوب هتشاذگ  رس  تشپ  ار  ینوگانوگ  یخیرات 

نایناریا هب  عیشت  تبسن 

نایناریا هب  عیشت  تبسن 

یم نانآ  .دنا  هتخاس  رـشتنم  تنـس  لها  هعماج  رد  هدرک و  عارتخا  ار  نا  نیقرـشتسم  هک  تسا  رگید  يا  هیرظن  عیـشت  شیادیپ  هرابرد 
دنا و هدوب  تفالخ  رد  تثارو  هب  دـقتعم  میدـق  ناهاشداپ  دـهع  رد  اه  نآ  .تسا  میدـق  نایناریا  تاعارتخا  زا  عیـشت  هدـیقع  : » دـنیوگ

ناریا نیب  يداصتقا  یگنهرف و  طابترا  داجیا  ناریا و  رد  مالسا  دورو  زا  دعب  .دندرک  یم  لقتنم  وا  لسن  رسپ و  هب  ردپ  زا  ار  تموکح 
دوخ تشونرـس  نییعت  رد  ار  مدرم  دوب و  شیدنا  دازآ  برع  هنرگو  درک ، ادیپ  ذوفن  یمالـسا  هعماج  هب  هدیقع  نیا  یمالـسا ، زکرم  و 

«. ...تسناد یم  میهس 

يارب
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.میزادرپ یم  نا  یسررب  هب  عیشت  شیادیپ  ادبم  رد  هیرظن  نیا  داسف  تحص و  زا  عالّطا  یسررب و 

هیرظن نیا  نابحاص 

هیرظن نیا  نابحاص 

.مینک یم  هراشا  نایناریا  هب  عیشت  تبسن  رد  تنس  لها  زا  نانآ  نارادفرط  نیقرشتسم و  زا  یخرب  تاملک  هب  کنیا 

يزود قرشتسم   - 1

تنطلس هب  داقتعا  نایسراف  لباقم  رد  دوب و  يدازآ  تیرح و  هب  دقتعم  برع  اریز  تسا ؛ یسراف  یعازن  یعیـش  بهذم  : » دیوگ یم  وا 
دندرک هدهاشم  دومن و  تلحر  اقب  راد  هب  ربمایپ ، هک  نآ  زا  دعب  .دـندیمهف  یمن  ار  تاباختنا  موهفم  انعم و  زگره  دنتـشاد و  تثارو  و 

هب .تسا و  وا  زا  دعب  تفالخ  هب  رتراوازس  یلع  هک  دنتفگ : ادص  کی  تسا ، هتشاذگن  ياج  هب  يرسپ  دنزرف  دوخ  زا  ترـضح  نا  هک 
زا هتفرگرب  عیـشت  هک  تسا  نا  رب  لـیلد  تسا ، یثوروـم  يرما  تفـالخ  هک  نیا  رد  هعیـش  سراـف و  نـیب  يرکف  ماجـسنا  رگید : ریبـعت 

(436 «.) تسا نایناریا 

نتولف ناف  قرشتسم   - 2

هیرظن نیا  رب  ار  دوهی  يارا  زا  عیشت  هدیقع  ّرثات  رخا  رد  یلو  تسا ، نتولف » ناف   » قرشتسم هدیزگرب  ار  هیرظن  نیا  هک  یناسک  هلمج  زا 
(437) .تسا هداد  حیجرت 

نوارب قرشتسم   - 3

دنک یم  هراشا  رخآ  رد  وا  ...تسا .» هدوب  هجوت  دروم  سراف  تلم  دـننامه  یتّلم  نیب  رد  تفـالخ  رد  یهلا  ّقح  هیرظن  : » دـیوگ یم  وا 
(438) .تسا هدرک  ذخا  نانا  زا  ار  راکفا  نیا  هعیش  هک 

يرصم نیما  دمحا   - 4

هعیش هاگدید  : » دیوگ یم  وا  .تسا  يرصم  نیما  دمحا  هدرک ، لابند  ار  عیشت  ادبم  رد  نیقرشتسم  هیرظن  هک  یفاصنا  یب  دارفا  هلمج  زا 
هـضفار هک  دنا  هدوب  یعبنم  سراف  ناسوجم  تسا و  یناساس  ناهاشداپ  زا  ناشقباس  ناردپ  هاگدید  نامه  شنادنزرف  یلع و  دروم  رد 

(439 «.) دنا هدش  باریس  نا  زا  مالسا  رد 

هَّللا هیطع  دمحا   - 5

ءادوسلا نبا  : » دیوگ یم  وا  .تسا  هدرک  ذوفن  یمالسا  هعماج  هب  ابس  نب  هَّللادبع  قیرط  هب  نایسراف  زا  یعیـش  راکفا  هک  تسا  دقتعم  وا 
رد هک  یسراف  تاداقتعا  تیدوهی و  زا  تشاد و  تافانم  مالسا  حور  اب  هک  ار  یئارا  لاوقا و  دش و  دراو  هنیدم  هب  ابس -  نب  هَّللادبع  - 

یفرعم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  قح  هدنهد  يرای  تروص  هب  ار  دوخ  و  تخاس ، رـشتنم  هنیدم  رد  دوب  هتفرگ  همـشچرس  دوب ، عیاش  نمی 
(440 «.) ...تسا دّمحم  یصو  یلع  تسا و  ییصو  يربمایپ  ره  يارب  هک  دومن  اعدا  .درک و 
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خساپ

هفیلخ ماما و  رب  دنوادخ  بناج  زا  ّصن  هیرظن  یهلا و  تماما  هب  داقتعا  نامه  عیـشت  هدیقع  هک  میدناسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  الوا :
هک يا  هیرظن  .دوـش  یم  هدافتـسا  نیقیرف  تاـیاور  نارق و  زا  هک  يا  هیرظن  تـسا ، هـلاو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  دـعب  نیملـسم 

.تسا هدرک  يرایبآ  ار  نآ  لاس  لوط 23  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هدوب و  لاعتم  دنوادخ  نا  سسؤم 

.داد رارق  شیاتس  حدم و  دروم  ار  نانآ  دیمان و  هعیش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناوریپ  هک  دوب  یسک  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هیلع یلع  ترـضح  دـندوب و  دـقتعم  هدـیقع  نیا  هب  هباحـص  زا  یخرب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رـصع  زا  هک  میدرک  هراشا  البق  اـیناث :
یـسراف ناملـس  زج  هب  اه  نآ  نایم  رد  و  دنتـسناد ، یم  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هفیلخ  ناونع  هب  ادـخ  بناج  زا  بوصنم  ماـما  ار  مالـسلا 

.دندما یم  باسح  هب  بارعا  زا  یگمه 

تماما تیالو و  هب  دقتعم  هک  برع  زا  تشاد  ینایعیش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  اثلاث :
رد ترضح  يرهاظ  ندیسر  تفالخ  هب  ماگنه  و  دندوب ، وا 
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.دنتشاد تکراشم  فلتخم  ياه  گنج  رد  وا  باکر 

رد ترجه  لوا  نرق  رد  .درک  ادـیپ  شرتسگ  اه  تلم  ماوقا و  نیب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تفاـی  شرتسگ  ناـیناریا  نیب  رد  مالـسا  اـعبار :
يرجه لاس 17  باطخ ، نب  رمع  تفالخ  رصع  رد  نایناریا  اریز  تشادن ؛ دوجو  عیـشت  هب  هدیقع  رکف و  ناریا  ياهرهـش  زا  کی  چیه 

رد عیشت  عورـش  يرا  .يولع  مالـسا  هن  دوب ، يرمع  مالـسا  هک  دندرک  باختنا  ار  یمالـسا  هک  تسا  صخـشم  .دنتفریذپ و  ار  مالـسا 
نیا .دندومن و  لقتنم  ناریا  دالب  هب  دوخ  اب  ار  رکف  هدیقع و  نیا  ناشاک  مق و  هب  هفوک  زا  ناشترجه  اب  هک  دوب  نویرعـشا  طسوت  ناریا 

.تسا هدوبن  هدش ، ناملسم  ناریا  رد  عیشت  زا  يرثا  مسا و  هک  دوب  لاس  اه  هد  زا  دعب 

ارجا هب  عیـشت  يدوباـن  يارب  وا  هک  یـسایس  ياـه  هماـنرب  هلمج  زا  هفوک ، رب  هیبا  نب  داـیز  تموکح  رـصع  رد  : » دـنیوگ یم  ناـخروم 
ياهرهش رد  دارفا  نیا  .دومن  دیعبت  ناسارخ  هب  جارخا و  رهش  نا  زا  ار  هفوک  صلخم  نایعیـش  زا  رفن  رازه  هاجنپ  هک  دوب  نیا  تشاذگ 

و دـنتخاس ، لقتنم  نایناریا  نیب  زین  ار  دوخ  دـیاقع  راکفا و  دوخ ، يدوجو  شرتسگ  اب  دـندش و  نکاـس  ناـشاک  مق و  اـصوصخ  ناریا 
(441) ...دندش ّرثاتم  اه  نا  راکفا  زا  زین  راید  نا  مدرم 

شرتسگ عیشت  يرایسب  قطانم  رد  نویوفص  تموکح  مایا  رد  مهد و  نرق  لئاوا  رد  ات  دوب  لاونم  نیدب  دودحم  دح  رد  عیشت  تیعضو 
.دندما یم  رامش  هب  تنس  لها  يافلخ  عبات  بهذم و  یّنس  یگمه  نامز  نا  رد  هک  یقطانم  تفای ،

یئاسن و هجاـم ، نبا  يذـمرت ، يراـخب ، نوچمه  تنـس ؛ لـها  دـیناسم  حاحـص و  زا  یخرب  ناـبحاص  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  دـهاش 
زا یتاتسجس ،
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.دنا هتشاد  یّنس  بهذم  شرتسگ  رد  ییازسب  شقن  نایناریا  دنا و  هدوب  ناریا  مجع و  تکلمم 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  زا  موصعم  ماما  هدزاود  .دنیا  یم  باسح  هب  برع  نادناخ  زا  یعیـش  ناربهر  ناگرزب و  رگید  یفرط  زا 
نانآ طسوت  هب  تیب  لها  ثارت  هک  يرگید  گرزب  نایوار  هیطع و  لا  یبلغت ، نایح  لا  نیعا ، لا  لاثما  یگرزب ؛ ياـه  نادـناخ  هلاو و 

.دنیا یم  باسح  هب  برع  ياه  هداوناخ  زا  دش ، رشتنم 

، یّلح همالع  یضترم ، فیرش  دیفم ، خیش  نوچمه  هعیش  ياملع  زا  یناگرزب  دوجو  هب  هعیش ، ناماما  باحـصا  زا  دعب  هقبط  رد  رظن  اب 
لها هقف  هک  میرب  یم  یپ  نارگید  مود و  لوا و  دیهـش  یّلح ، ققحم  سیردا ، نبا  سوواط ، لا  نادـناخ  سوواط ، نب  دیـس  جارب ، نبا 

.دنا هدوب  برع  گرزب  نادناخ  زا  اه  نا  همه  هک  یلاح  رد  تفای ، رشتنم  شرتسگ و  نانآ  طسوت  هب  مالسلا  مهیلع  تیب 

زا يریذـپریثات  لیلد  هعیـش ، اب  نایناریا  يارا  زا  یخرب  رد  داّحتا  : » دـیوگ یم  دوخ  ياعدـم  رب  لالدتـسا  رد  يزود  قرـشتسم  اسماخ :
«. دنتفالخ رما  رد  تثارو  هب  لئاق  ود  نا  زا  مادک  ره  اریز  تسا ؛ میدق  ناریا 

هدرک ذخا  يرگید  زا  یکی  دنا  هدـیقع  کی  هب  دـقتعم  هفیاط  ود  هاگره  هتفگ  یـسک  هچ  یتهج  زا  تسا : لطاب  یتاهج  زا  فرح  نیا 
نییآ اب  قفاوم  یمالسا  ماکحا  زا  یخرب  هک  نیا  درجم  هب  ایآ  .دشاب  هتـشاد  یلقتـسم  لیلد  دوخ  يارب  کی  ره  هک  تسا  نکمم  .تسا 

!؟ تسا هدش  ذخا  دوهی  نییا  زا  مالسا  هک  تسا  انعم  نادب  نیا  تسا  دوهی 

یتاذ و تیلباق  هب  دقتعم  تماما  رما  رد  نایعیش  تسا ؟ تثارو  هب  لئاق  تفالخ  تماما و  رما  رد  نایعیش  زا  یـسک  هچ  رگید ، یتهج  زا 
بناج زا  غالبا  دنوادخ و  بناج  زا  ّصن 
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بلطم نیا  دهاش  .تسا  هدـش  قبطنم  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هیرذ  دروم  رد  ّصن  تیلباق و  نیا  مالـسا  رد  هچرگ  دـنا ؛ لوسر 
؛ ینیگنس رایسب  طیارش  دوخ  ناماما  يارب  هعیش  .تسا  هدشن  لقتنم  وا  نادنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  تماما  رما  هک  تسا  نیا 

نیا هب  جاـیتحا  تسناد  یم  تثارو  هب  ار  تماـما  رگا  و  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ...و  ّیندـل  ملع  بـیغ ، مـلع  يرترب ، تمـصع ، لـیبق : زا 
.میا هداد  رارق  ثحب  دروم  لّصفم  روط  هب  هماع  تماما  ثحبم  رد  ار  هلاسم  نیا  .تشادن  طورش 

يراذـگریثات هب  مکح  نایناریا  دـیاقع  هعیـش و  بهذـم  نیب  تاهباشت  یخرب  دوجو  درجم  هب  میریذـپب و  ار  ههبـش  نیا  ام  رگا  اسداس :
مالسا لصا  هب  تبسن  دنناوت  یم  ار  لاکشا  نیمه  نانآ  دوش و  یم  زاب  مالسا  نانمـشد  يارب  هار  مینک ، عیـشت  ینابم  شیادیپ  رد  نانآ 

هک یماگنه  نوچ  تسا ؛ هدروآ  مالـسا  ربمایپ  هک  تسین  ینید  ناـمه  نید  نیا  هک  دـننک  اـعدا  نینچ  دـنناوت  یم  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد 
و دنیامن ، فیرحت  ار  نا  هدرک و  هلیح  ات  دندمارب  ددص  رد  دنریذپب ، ار  مالـسا  نید  هارکا ، اب  هکم  حـتف  زا  دـعب  دـندش  روبجم  شیرق 

یم هدهاشم  ام  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  دهاش  .دننک و  دراو  مالسا  نید  رد  تسا  تیلهاج  ماکحا  ینابم و  دیاقع و  زا  هک  ار  يروما 
ماسقا زا  هک  راهظ »  » هلاسم نوچمه  تسا ؛ هتـشاد  تیمـسر  تیلهاـج  رد  هک  تسا  یماـکحا  اـب  هیبش  نید  نیا  ماـکحا  زا  یخرب  مینک 
هیحان زا  ار  لاکـشا  نیا  زگره  هعیـش  نافلاخم  هک  میناد  یم  .تسا و  هداد  رثا  بیترت  نا  رب  مالـسا  هدوب و  تیلهاـج  رـصع  رد  قـالط 

.تسین هعیش  هجوتم  زین  نا  هیبش  هجیتن  رد  دنریذپ ، یمن  نافلاخم 

خیرات رد  اعباس :
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تباث زین  .دنا و  هدرک  ظفح  مالـسا  طسوت  هب  ناریا  حتف  زا  دعب  یتح  ار  دوخ  یلوا  تناید  میدـق ، نایناریا  زا  يرایـسب  هک  هدـش  تباث 
باـختنا رد  ناـنآ  هزیگنا  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هک  يرما  (، 442) تسا هدوب  یجیردت  تروص  هب  مالـسا  رد  نانآ  لوخد  هک  هدـش 

.دنشاب نا  ینابم  فیرحت  ددصرد  مالسا  هب  تبسن  هنیک  ضغب و  تهج  هب  ات  تسا  هدوبن  روز  ربج و  مالسا 

یخرب هدـش و  رادروخرب  یمالـسا  تموکح  رد  هطلـس  توق و  زا  هک  یماگنه  ناـیناریا  هک  دـهد  یم  یهاوگ  خـیرات  هک  نیا  رت  مهم 
، لیم تبغر و  عوط و  اب  نانآ  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  نیا  .دندش و  مالسا  نید  دراو  جوف  جوف  دش  راذگاو  نایناریا  هب  تلود  بصانم 

(443) .دندومن باختنا  ار  مالسا 

هدـمآ گنت  هب  دوخ  هتـشذگ  نید  زین  نیـشیپ و  ياه  تموکح  زا  ناـیناریا  هک  نیا  تسا  هجوت  لـباق  هک  يروما  هلمج  زا  زین  و  اـنماث :
دنریگ و رارق  ناما  رد  دوخ  لهاج  نامکاح  نایغط  یـشکرس و  زا  نا  هیاس  رد  ات  دندوب  ییاوام  يوج  تسج  رد  اذـل  و  ( 444 ،) دندوب

راکفا دیاقع و  نیملسم ، مالسا و  نید  زا  ییوج  ماقتنا  تهج  هب  هک  درادن  انعم  اذل  .دنبای و  ییاهر  دوخ  نید  تافارخ  رجحت و  زا  زین 
.دننک یمالسا  ینابم  ءزج  ار  دوخ  دزن  یفارخ 

میلاعت یفرط  زا  و  تسا ، هدوب  ینامسآ  یهلا و  نییآ  يدودح  ات  تشاد ، جاور  ناتساب  ناریا  رد  هک  تشترز  نییآ  هک  اجنآ  زا  اعسات :
ماما و تمـصع  صن و  هب  داقتعا  افلخ ، هسردـم  هک  اجنآ  زا  مییوگب : هک  دراد  یعنام  هچ  اذـل  تسا ، كرتشم  ینابم  لوصا و  رد  ایبنا 

زا دعب  نایناریا ، اذل  دننز ، هیکت  تردق  هکیرا  رب  دوخ  ات  دندرک  راکنا  ار  هفیلخ 
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.دنداد رکذت  یمالسا  هعماج  هب  ار  لصا  ود  نیا  مالسا  رد  لوخد 

باسح هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ینمشد  زکارم  زا  نا  زا  لبق  و  تسا ، هدرک  ادیپ  ییانـشآ  عیـشت  اب  ریخا  ياه  نرق  رد  ناریا  ارـشاع :
.دما یم 

تسد راک  نیا  زا  نایناریا  درک ، یهن  اهربنم  يالاب  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ّبس  زا  هک  یماگنه  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  هدش  لقن 
نیب رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناـمز  زا  عیـشت  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  دوخ  هبوـن  هب  نیا  .دـنداد و  همادا  دوـخ  نعل  هب  هتـشادنرب و 

 - دنا هدرک  نامگ  یخرب  هک  هنوگ  نآ  دنا  هتـشاد  ار  عیـشت  مچرپ  ریز  مالـسا  يدوبان  دـصق  نایناریا  رگا  .تسا  هتـشاد  دوجو  هباحص 
هجوتم ار  ههبش  هک  يرما  دنا ؟ هدوب  تیب  لها  عیـشت و  هب  ندز  هبرـض  ددص  رد  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  زا  ارچ  سپ 

نا هب  ندز  هبرـض  تهج  هب  ار  مالـسا  نایناریا ، هک  مینک  ضرف  رگا  اریز  دـهد ؛ یم  رارق  ماهتا  دروم  ار  نانآ  هدومن و  هعیـش  نانمـشد 
هدـهاشم نا  همئا  هعیـش و  بهذـم  رد  ار  یقیقح  مالـسا  اه  نآ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  عیـشت  اب  نانا  هلباقم  هجیتن  رد  دـنا  هدرک  باختنا 

یم بسانم  دوخ  ضارغا  اب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  توادع  بصن و  ننـست و  اریز  دندمارب ؛ نا  اب  هلباقم  ددصرد  اذل  دندرک و 
.دندید

نیقرشتسمدزن نایناریا  عیشت  لماوع 

نیقرشتسم نانخس 

.دنا هتفریذپ  ار  عیـشت  دنوش ، اریذپ  ار  مالـسا  نایناریا  هک  نآ  زا  لبق  برع  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  زین  نارگید  نیقرـشتسم و  زا  یخرب 
: مینک یم  هراشا  دارفا  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا 

نزواهلف قرشتسم   - 1

هتفرگرب و ارا  نیا  هک  نیا  یلو  تسین ، یکـش  بلطم  نیا  رد  دراد  يراگزاس  نایناریا  هاگدـید  اب  هعیـش  يارا  هک  نیا  : » دـیوگ یم  وا 
(445 «.) ...دناسر یم  تابثا  هب  ار  نا  فالخ  یخیرات  تایاور  هکلب  درادن ، دوجو  نا  رب  یلیلد  تسا  نایناریا  زا  ّرثاتم 

ریهست دلوج  قرشتسم   - 2

یناریا ياه  تما  راکفا  هک  تسا  یلیدعت  رثا  رگنایامن  شومن  لحارم  اشنم و  رد  عیـشت  مییوگب : هک  تسا  هابتـشا  نیا  : » دـیوگ یم  وا 
(446 «.) ...تسا یخیرات  ثداوح  تسردان  تشادرب  رب  ینبم  عیاش  تشادرب  نیا  ...تسا  هدرک  دراو  مالسا  رد  ار  نا 

زتم مدا  قرشتسم   - 3

برعلا هریزج  اریز  دشاب ؛ مالسا  فلاخم  ات  تسین  نایناریا  حور  بناج  زا  لمعلا  سکع  دندقتعم ، یخرب  هک  هنوگ  نا  هعیـش  بهذم  »
، هدعص رجه و  نامع و  لیبق  زا  اهرهش ؛ زا  یخرب  رد  .تسا و  هدوب  هعیش  همه  اعنص ، هماهت و  هکم و  لیبق  زا  گرزب ؛ ياهرهش  زج  هب 

دندرک یم  ولغ  نانچ  هیواعم  ّقح  رد  ناهفصا  لها  .دندوب  یّنس  امامت  مق  زج  هب  نایناریا  اّما  .دنداد  یم  لیکشت  ار  دارفا  بلاغ  نایعیش 
(447 «.) دنتشاد وا  توبن  هب  داقتعا  نانا  زا  یخرب  یّتح  هک 
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بیک قرشتسم   - 4

، درادن یساسا  لصا و  تسا ، هدوب  عیشت  لصا  زکرم  سراف  ياهرهش  دیوگ : یم  تسا و  رشتنم  مدرم  نیب  رد  امئاد  هک  یهابتشا  رکف  »
(448 «.) دندرک یم  لوبق  ار  یّنس  بهذم  امومع  اه  تشتدرز  هک  دنناسر  یم  تابثا  هب  ار  بلطم  نیا  یخیرات  تایاور  هکلب 

هرهزوبا دّمحم  خیش   - 5

...دماین دوجو  هب  نانآ  تسد  هب  عیشت  زگره  دندیورگ و  عیشت  هب  بارعا  طسوت  هب  نایناریا  : » دیوگ یم  تسا ، رصم  ناگرزب  زا  هک  وا 
هلحرم رد  اه  یسابع  لوا و  هلحرم  رد  اه  يوما  سرت  زا  دوخ  هدیقع  ظفح  تهج  هب  دندوب ، هدش  هعیش  هک  مالـسا  ياملع  زا  يرایـسب 

(449 «.) ...دنتخاس رشتنم  اهرهش  نا  رد  ار  عیشت  قیرط  نیا  هب  و  دندومن ، ترجه  یمالسا  دالب  زا  ناسارخ  سراف و  ياهرهش  هب  مود ،

یلطوبرخ نیسح  یلع  رتکد   - 6

(450 «.) ...دندش مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  دش ، راذگاو  رکبوبا  هب  تفالخ  هک  نآ  زا  دعب  بارعا  زا  یخرب  »

هماع دزن  نایناریا  عیشت  لماوع 

هماع دزن  نایناریا  عیشت  لماوع 

: دنا هدرک  نایب  نایناریا  يوس  زا  عیشت  باختنا  دروم  رد  ار  ببس  ود  تنس  لها 

نایناریا اب  یببس  طابترا   - 1

ناریا حـتف  زا  دـعب  نانز ، هاش  مان  هب  یناساس  ناـهاشداپ  زا  درگدزی  نارتخد  زا  یکی  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  : » دـنیوگ یم  ناـنا 
راـثا و ماـمت  هک  دوـمرف ، تیاـنع  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـن  هب  يدـنزرف  وا  زا  ترـضح  هب  لاـعتم  دـنوادخ  .درک  جاودزا 

رارق نانآ  نایعیـش  زا  هدش و  لیامتم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نایناریا  ات  دش  ثعاب  طابترا  نیا  .دوب  هدرب  ثرا  هب  ار  ردپ  صیاصخ 
!! دنریگ

خساپ

.مینک یم  هراشا  نا  هب  دعب  لصف  رد  هک  دراد  یلماوع  للع و  ناریا  فارطا  رد  عیشت  ذوفن  شرتسگ و  الوا :

درگدزی نارتخد  زا  رتخد  هس  نانآ  نایم  رد  دـندروآ ، باطخ  نبرمع  دزن  ار  سراف  ناریـسا  نوچ  هباحـص  ناخروم ، لقن  قباطم  ایناث :
دیابن ناهاشداپ  نارتخد  اـب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دـنناسرب  شورف  هب  ار  نارتخد  نیا  اـت  داد  روتـسد  رمع  .تشاد  دوجو 

ره دومن ، تمیق  ار  نانآ  زا  کیره  دـیاب  دومرف : ترـضح  دوش ؟ یم  هلماـعم  ناـنآ  اـب  هنوگچ  تفگ : رمع  .دوش  ناـنز  رگید  هلماـعم 
هب ار  یکی  تفرگ ، ار  هس  ره  ترـضح  .دندراذگ  تمیق  ار  اه  نآ  .دوش  باختنا  رهم  ناونع  هب  تمیق  نآ  دـش  یکی  ره  رب  هک  یتمیق 

(451) ...داد رکب  یبا  نبدمحم  هب  ار  یموس  .دومن و  اطع  مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  هب  ار  يرگید  و  داد ، رمع  نب  هَّللادبع 
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، تسا درگدزی  رتخد  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يداماد  عوضوم  نایناریا  نیب  رد  عیـشت  شرتسگ  تلع  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 
؟ تسا هدوبن  نایناریا  نیب  رد  ننست  راشتنا  ببس  رکب  یبا  نب  دمحم  رمع و  نب  هَّللادبع  يداماد  ارچ 

نایناریاو هعیش  نیب  ءارآ  بسانت   - 2

دقتعم هدوب و  مکاح  رد  یهلا  قح  هیرظن  هب  لئاق  مادکره  اریز  هتـشاد ، یکیدزن  هعیـش  اب  نایناریا  ءارآ  هک  اجنآ  زا  دنیوگ : یم  یخرب 
دروم ار  هعیـشراکفا  نایناریا  تهج  نیدب  اذل  دنا ، هدوبن  لئاق  یـشزرا  یمدرم  باختنا  يارب  زگره  دنا و  هدوب  تموکح  رد  تثارو  هب 

!! دنداد رارق  لوبق 

خساپ

سابع ینب  هیما و  ینب  ياه  تموکح  نیا  هکلب  تسین ، یمالـسا  تیمکاح  تماما و  هلاسم  رد  تثارو  قح  هب  لئاق  زگره  هعیـش  ـالوا :
یم اطع  لـباق  قیـال و  دارفا  هب  ار  نا  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  قح  هب  دـقتعم  هعیـش  .دـندرک  یتثارو  ار  یمالـسا  تموکح  هک  دـندوب 

.دیامن

هدرک ذـخا  هدوب  ینامـسآ  هک  وا  میلاـعت  تشتدرز و  نییآ  زا  ار  مکاـح  باـختنا  رد  یهلا  قح  هیرظن  ناـیناریا  هک  تسا  نکمم  اـیناث :
هدوب یهلا  ءایبنا  مامت  تامیلعت  زا  یکی  بلطم  نیا  .دـنا و  هتفر  هابتـشا  هب  تثارو  وحن  هب  مکاـح و  ره  رب  نا  قیبطت  رد  هچرگ  دنـشاب ،

.تسا

تموکح مامز  نتفرگ  تسد  هب  يارب  هکلب  دشابن ، لئاق  یمدرم  يار  باختنا و  يارب  ار  يرابتعا  چیه  هعیش  هک  تسین  هنوگ  نیا  اثلاث :
.دنناد یم  مزال  ار  تعیب  مکاح ، هیحان  زا 

ناریا رد  عیشت  شرتسگ 

: تسا هدوب  قیرط  تهج و  دنچ  زا  عیشت  هب  نایناریا  شیارگ  هک  میرب  یم  یپ  ناریا  خیرات  رد  یلمات  اب 

تکرـش اه  نآ  رد  یحلاصم  تهج  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  نایعیـش  زا  یخرب  افلخ  رـصع  تاحوتف  رد  هک  اجنآ  زا   - 1
.دندومن یم  لقتنم  نانآ  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هلمج  زا  دوخ  تاداقتعا  اهرهش  اهروشک و  حتف  زا  دعب  اذل  دندرک ، یم 

اترطف ناسنا  اریز  دندومن ؛ رایتخا  ار  عیشت  دنتشاد  ناماما  اه  نآ  سار  رد  مولظم و  نایعیـش  اب  هک  يدردمه  تهج  هب  زین  يا  هدع   - 2
.تسا هدوب  ناریا  مدرم  نایم  رد  هعیش  ذوفن  يارب  یساسا  یلماع  دوخ  نیا  .دراد و  مولظم  هب  شیارگ  يدردمه و  هب  لیم 

دیؤم هک  یعیبـط  روما  هلمج  زا  و  دـسیون ...« : یم  لوقعلاریحم » تاـیقرت  هعیـش و   » ناونع تحت  یقیقحت  رد  يوسنارف  فزوج  رتـکد 
ات تسا  هتسناوت  هدش و  هعیش  هقرف 
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؛ دـیا یم  رامـش  هب  یعیبط  روما  زا  هلاسم  نیا  .تسا و  ناشنید  ناگرزب  تیمولظم  راهظا  هلاسم  دراذـگب ، ریثات  اـه  هقرف  رگید  بلق  رد 
فیعـض هب  رـشب  تعیبط  اذـل  دـبای و  هبلغ  يوق  رب  فیعـض  دراد  تسود  دراد و  شـشک  مولظم  يرای  ترـصن و  هب  سکره  عبط  اریز 

(452 «) ...تسا لیامتم 

هجیتن نیا  هب  هعیش  اریز  دنتفرگارف ؛ دندوب  هدرک  رفس  ناریا  هب  هک  نایعیـش  اب  ترـشاعم  هلباقم و  قیرط  زا  ار  عیـشت  رگید  يا  هدع   - 3
ذوفن مدرم  بولق  رد  هداد و  شرتسگ  ار  دوخ  بهذم  گنهرف و  دیاب  دهد  همادا  دوخ  يونعم  تایح  هب  دـهاوخب  رگا  هک  دوب  هدیـسر 

.دنیامن تیبثت  ظفح و  ار  دوخ  تیعقوم  هداتفا و  اج  اه  تموکح  مدرم و  نیب  رد  و  دنک ،

روط هب  بهذم  نیا  اذل  هدرک و  عیشت  نالعا  امسر  دش ، سیسات  ناریا  رد  يوفص  یعیش  تلود  هک  نآ  زا  دعب  زین  يرایـسب  هورگ   - 4
.درک ادیپ  يریگمشچ  شرتسگ  ناریا  رد  یمسر 

ابس نب  هَّللادبع 

ابس نب  هَّللادبع 

ياه لکـش  هب  هک  تسا  يا  هرهچ  وا  .دـشاب  هتخادرپن  ابـس » نب  هَّللادـبع   » هب هک  تسا  مالـسا  خـیرات  هب  طوبرم  هماـع  زا  یباـتک  رتمک 
تیدوهی دیاقع  راکفا و  زا  و  هدومن ، كرـش  داحلا و  هب  توعد  ار  مدرم  هک  یـصخش  ار  وا  تسا : هدش  هدیـشک  ریوصت  هب  نوگانوگ 

هورگ ندیـشک  یهارمگ  هب  و  یمالـسا ، هعماج  نایم  رد  لطاب  راکفا  راشتنا  اشنم  هک  یـصخش  اـی  دـنا ، هدومن  یفرعم  هدرک  یم  عاـفد 
دش هفیلخ  لتق  هب  رجنم  هک  دنا  هدرک  یفرعم  نامثع  دضرب  شروش  رد  كرحم  نیلوا  هنتف و  لماع  ار  وا  .تسا  هدوب  هباحص  زا  يدایز 

نیعبات هباحص و  زا  رفن  نارازه  ندش  هتشک  ببس  هک  دنا  هداد  تبسن  وا  هب  ار  اه  هنتف  اه و  گنج  مامت  نا  زا  دعب  و 
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تقیقح رد  دنا و  هداد  تبـسن  وا  هب  ار  ..و  تعجر  ّصن ، هب  لوق  لیبق : زا  هعیـش ؛ یلوصا  ّمهم و  دیاقع  زا  یخرب  رگید ، یفرط  زا  .دـش 
ار قوف  عوضوم  تسا  مزال  ور  نیا  زا  .دنیامن  شودخم  رظنم  نیا  زا  ار  هعیش  هرهچ  ات  دنا ، هدرک  یفرعم  هعیش  سسؤم  ناونع  هب  ار  وا 

اتقیقح وا  ایا  تسا ؟ هتـشاد  اه  هنتف  رد  یهاـگیاج  وا  اـیآ  یفارخ ؟ اـی  تسا  یقیقح  یتیـصخش  ابـس  نب  هَّللادـبع  اـیا  هک  مینک  یـسررب 
؟ تسا هتشاد  وا  اب  یطابترا  هچ  هعیش  بهذم  تسا ؟ هدوب  هیماما  هعیش  بهذم  سسؤم 

ابس نب  هَّللادبع  یفارخ  هصق  زا  يا  هدیکچ 

دوخ راکفا  و  دومن ، رایتخا  ار  مالسا  ءاعنص ،»  » زا ابس  نب  هَّللادبع  مان  هب  يدوهی  یصخش  نامثع  نامز  رد  نارگید ، يربط و  لقن  هب  انب 
مالـسا ربمایپ  تعجر  هب  دقتعم  وا  .داد  یم  جاور  تشاد  هرـصب  رـصم و  ماش ، هفوک ، دننام : یمالـسا ، دالب  هب  هک  ییاه  ترفاسم  اب  ار 

تسا و ینیـشناج  يربمایپ  ره  يارب  هک  تشاد  رواب  نینچ  مه  .دوب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  تعجر  دـننامه  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
ملظ وا  رب  هدوب و  یـصو  نیا  ّقح  بصاغ  ناـمثع  .تسا  ایـصوالا  متاـخ  هلاو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیـشناج  مالـسلا  هیلع  یلع 
یلع هب  ار  تموکح  و  هدیشک ، ریز  هب  تفالخ  هکیرا  زا  ار  نامثع  و  هدومن ، مایق  هک  تسا  یمالـسا  تما  رب  ور  نیمه  زا  تسا ؛ هدرک 

نب نمحرلادبع  هفیذح ، یبا  نب  دّمحم  رـسای ، نب  رامع  رذوبا ، لاثما : باحـصا ؛ زا  یهورگ  نایم  نیا  رد  .دننک  راذگاو  مالـسلا  هیلع 
رد و  دندیورگ ، وا  هب  هدروخ و  ار  وا  راکفا  بیرف  نارگید  رتشا و  کلام  يدبع ، ناحوص  نب  هعـصعص  رکب ، یبا  نب  دّمحم  سیدع ،

وا هدومن و  شروش  مایق و  تقو  هفیلخ  رب  ناناملسم  زا  یتعامج  اه ، کیرحت  نیا  هجیتن 
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(453  .) ...دنتشاد یساسا  تلاخد  زین  نیفص  لمج و  گنج  رد  هورگ  نیمه  یتح  و  دندناسر ، لتق  هب  ار 

ابس نب  هَّللادبع  هب  عیشت  باستنا  تمهت 

ابس نب  هَّللادبع  هب  عیشت  باستنا  تمهت 

يدوهی یصخش  نا ، سسؤم  هک  نیا  رد  تسا  هعیـش  هب  ندرک  دراو  ماهتا  هیـضق  نیا  لعج  زا  فده  دش ، هراشا  البق  هک  هنوگ  نامه 
هقرفت داجیا  تیدوهی و  راکفا  رشن  ببس  هکلب  دومن ، داجیا  یمالسا  هعماج  رد  ار  يا  هقرف  اهنت  هن  دوخ  راکفا  رـشن  اب  هک  تسا  لصالا 

، دنهد یم  تبسن  هیماما  هعیش  هب  ار  نیگنن  هلصو  تمهت و  نیا  هک  دارفا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دیدرگ  یمالسا  هعماج  نایم  رد  ّتتـشت  و 
: مینک یم  هراشا 

تشاد و طابترا  دوهی  اب  هک  تسا  یصخش  نامه  وا  .تسا  ابـس  نب  هَّللادبع  هعیـش -  هقرف -  نیا  میعز  : » دیوگ یطلم  نیـسحلاوبا   - 1
(454 «.) دنک دراو  هبرض  یمالسا  هعماج  هب  هار  نیا  زا  ات  تشاک ، یمالسا  هعماج  رد  ار  عیشت  لوا  رذب  قیرط  نیدب 

(455 «.) تسا یلاغ  هعیش  هدیقع  سسؤم  ابس ] نب  هَّللادبع   ] دوهی : » دیوگ یم  راشن  یماس  یلع  رتکد   - 2

وا تیاصو  مالسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یسک  ابـس -  نب  هَّللادبع  ربکا -  توغاط  : » دیوگ یم  هرهزوبا  دّمحم   - 3
(456 «.) تفرگ تاشن  یعیش  بهذم  اه  هنتف  نیا  هیاس  رد  دش و  مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  تعجر  هب  دقتعم  دومن و  توعد 

هَّللادـبع طسوت  راک  تیانج  دوهی  هک  تسا  ییاهانبم  رب  ینتبم  يرـشعانثا ، بهذـم  هیماما و  نید  : » دـیوگ یم  ریهظ  یهلا  ناسحا   - 4
(457 «.) دومن عضو  ابس  نب 

(458 «.) ...درک روهظ  نویابس  تسد  هب  نا  لوصا  هعیش و  هدیقع  هعیلط  : » دیوگ یم  يرافق  یلع  نب  هَّللادبع  نب  رصان  رتکد   - 5

ابس نبا  تیصخش  رد  فالتخا 

یفرعم ءادوسلا  نبا  یخرب  ابـس و  نب  هَّللادـبع  ار  وا  یخرب  تسا ، فلتخم  رایـسب  ابـس  نب  هَّللادـبع  تیـصخش  هرابرد  لاوقا  تاـیاور و 
.دنا هدرک 

یخرب و  دنناد ، یم  تسا  جراوخ  ناگدرکرس  زا  هک  ینادمه  یبسار  بهو  نب  هَّللادبع  نامه  ار  وا  یخرب 
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.دنا هدروا  باسح  هب  وا  زا  ریغ  زین 

.دنناد یم  هریح  دوهی  زا  ار  وا  یخرب  یلو  دنا ، هدروا  باسح  هب  نمی  دوهی  زا  ار  وا  ناخروم  بلاغ 

، تایاور زا  رگید  یخرب  قباـطم  یلو  (، 459) درک دیعبت  نئادـم  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترـضح  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
.دیشک شتا  هب  هفوک  رد  ار  وا  ترضح 

هب رگید  تایاور  زا  یخرب  قباطم  و  درک ، دـیعبت  نئادـم  هب  شّقح  رد  تیهولا  ياعدا  تهج  هب  ار  وا  ترـضح  تایاور ، یخرب  قباطم 
.درک نینچ  رمع  رکبوبا و  هب  مانشد  تهج 

رب لیلد  دنا ، هتسناد  ثداوح  عیاقو و  رد  ار  یلاّعف  تیعقوم  رود و  وا  يارب  هک  یسک  تیـصخش  نایب  رد  تایاور  ءارآ و  فالتخا  نیا 
.تسا هتفرگ  رارق  فلتخم  یلعج  ياه  غورد  تائارتفا و  دروم  صخش  نیا  هک  تسا  نا 

ابس نب  هَّللادبع  دروم  رد  ناخروم  لاوقا 

ابس نب  هَّللادبع  دروم  رد  ناخروم  لاوقا 

: تسا حرطم  هیرظن  هس  ابس  نب  هَّللادبع  صوصخ  رد  دیوگ : یم  لمیوه  رتکد 

؛ تساه هنتف  رد  شا  هدرتسگ  تیعقوم  و  وا ، دوجو  تابثا  هک  یمالسا ، ناخرؤم  دزن  جیار  هیرظن   - 1

؛ تسا وا  تیعقوم  راکنا  یلک  روط  هب  و  وا ، دوجو  راکنا  هک  هعیش ، زا  نیرخاتم  رظن   - 2

نا هب  ام  هک  تسا  يا  هیرظن  نامه  نیا  و  تساه ، هنتف  رد  وا  لاّعف  تیعقوم  لاطبا  و  وا ، دوجو  تاـبثا  هک  لدـتعم ، طـسوتم و  رظن   - 3
(460 «.) میراد لیامت 

.دنشاب وا  دوجو  رکنم  رگید  يا  هدع  هدننک و  کیکشت  یضعب  و  دیؤم ، یخرب  هک  تفگ  ناوت  یم  رگید  یمیسقت  هب  یلو 

نیدیؤم فلا )

نیفـص لمج و  گنج  نامثع ، لتق  هنتف  رد  میظع  یتیعقوم  شقن و  شیارب  هتـسناد و  یقیقح  یـصخش  ار  ابـس  نب  هَّللادبع  هک  یناسک 
: زا دنترابع  هک  دنلئاق 

نا طسوت  هبو  درک  لابند  نامثع  هک  یلام  تسایـس  هجیتن  رد  یمالـسا  تلود  هک  یتالکـشم  تسا  دقتعم  وا  نسح  میهاربا  نسح   - 1
وج نیا  .دننک  شروش  وا  هیلع  رب  رگید  ياهرهـش  هنیدم و  رد  ات  دومن  راداو  ار  مدرم  دـما ، دـیدپ  هعماج  رد  ینغ  ریقف و  یتاقبط  ماظن 

يور وا  هب  تعرـس  هب  مدرم  هک  يدح  هب  دومن  نویابـس  ابـس و  نب  هَّللادبع  توعد  شریذپ  يارب  ایهم  دعاسم و  ار  هنیمز  هدـمآ  دـیدپ 
(461) ...دندروا
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هب ار  نا  كرحم  هیـضق و  لصا  سپـس  هتـسناد ، وا  هب  تراـسج  موجه و  اـشنم  ار  ناـمثع  ءاـیح  ملح و  یفرط  زا  وا  یلبـش  دـمحا   - 2
شدوخ راکفا  هب  ار  ناـنآ  هدیـشاپ و  مه  زا  ار  ناناملـسم  فوفـص  وا  ناـمگ  معز و  هب  هک  یـسک  .دـهد  یم  تبـسن  ابـس  نب  هَّللادـبع 

نا زا  تسا ، هدرک  باختنا  ار  مالسا  هدوب و  يدوهی  هک  وا  تسا ، هدرک  توعد 
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(462) ...تسا هدرک  قیرزت  یمالسا  هعماج  هب  ار  اه  نآ  هتشاد و  رس  رد  ار  نایناریا  راکفا  اذل  تسا  نمی  لها  زا  هک  تهج 

.تسا هدرک  ذخا  ناملکورب »  » یناملا قرشتسم  زا  ار  شتامولعم  هنیمز  نیا  رد  یلبش  هک  تسا  هجوت  لباق 

داقع دومحم  سابع   - 3

ابـس و نب  هَّللادـبع  هب  ار  نا  هشیر  هتخادرپ و  نامثع  لتق  هنتف  عوضوم  هب  همدـصلا » دـعبو   » ناونع تحت  نامثع » هیرقبع   » باـتک رد  وا 
(463) .دهد یم  تبسن  هماع  زا  رگید  یخرب 

ناگدننک کیکشت  ب )

دح نیا  ات  هک  یناسک  نم  نامگ  هب  : » دیوگ یم  ابـس  نب  هَّللادبع  دروم  رد  شنانخـس  زا  یتمـسق  رد  وا  يرـصم  نیـسح  هط  رتکد   - 1
نا اب  هک  یلاکـشا  نیتسخن  اریز  دنا ؛ هدومن  يدیدش  فارـسا  خـیرات ، دوخ و  رب  دـنا ، هداد  هولج  گرزب  ار  ابـس  نب  هَّللادـبع  عوضوم 

باسنا دعـس ، نبا  تاقبط  رد  .مینیب  یمن  ابـس  نب  هَّللادبع  زا  يرکذ  یثیدح  یخیرات و  ّمهم  رداصم  رد  هک  تسا  نا  میوش  یم  هجاوم 
رگید هدرک و  لقن  ار  هیـضق  نیا  رمع  نب  فیـس  زا  يربط  طقف  .تسا  هدـشن  وا  زا  يدای  یخیرات  رداـصم  رگید  يرذـالب و  فارـشالا 

(464 «) .دنا هدرک  لقن  وا  زا  زین  ناخروم 

، دندرک هغلابم  ابس  نب  هَّللادبع  رما  رد  سابع  ینب  هیما و  ینب  مایا  رد  هعیش  نانمشد  يوق  نامگ  هب  : » دیوگ یم  شنانخس  رخآ  رد  ومه 
یلع ههجو  رگید  یفرط  زا  و  دـنبایب ، نیملـسم  مالـسا و  زا  جراخ  ییاشنم  داتفا  قافتا  نامثع  رـصع  رد  هک  یثداوح  يارب  یفرط  زا  ات 
تهج هب  هک  دنهد  تبسن  يدوهی  یصخش  هب  ار  هعیش  روما  دیاقع و  زا  یخرب  رظنم  نیا  زا  دننک و  بارخ  ار  شنایعیش  مالسلا و  هیلع 

هعیش نانمشد  هک  ییاوران  ياه  تمهت  تسا  رایسب  هچ  .درک و  باختنا  مالسا  نیملسم ، هب  ندز  هبرض 
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(465 «.) دنا هدرک  دراو  هعیش  هیلعرب 

ات یلو  ریخ ؟ ای  تسا  هدرک  دیدهت  ار  هعماج  نامثع  مایا  ردابـس  نب  هَّللادبع  هیحان  زا  يرطخ  ایآ  هک  مناد  یمن  نم  : » دـیوگ یم  زین  وا 
ناناملـسم .تسا و  هدوبن  مهم  مه  نادنچ  و  دنیوگ ، یم  اهنیا  هک  هدوبن  دح  نیدب  ات  هتـشاد  مه  يرطخ  رگا  هک  مراد  عطق  هزادنا  نیا 

ار یمالسا  کلامم  مامت  يرگ  هنتف  داجیا  اب  هدرک و  يزاب  نانا  لوقع  اب  لصالا  يدوهی  یصخش  هک  دنا  هدوبن  نانچ  نامثع  رـصع  رد 
(466 «.) ...دناشک بوشآ  هب 

یبلطم ابـس  نب  هَّللادبع  دروم  رد  : » دیوگ یم  هدومن  فقوت  اجنآ  رد  دسر و  یم  يا  هطقن  هب  نویئابـس  ابـس و  نب  هَّللادـبع  دروم  رد  وا 
زا زین  رذوبا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، يرافغ  رذوبا  ابـس و  نب  هَّللادبع  نیب  هقالع  نا  درادـن و  يراگزاس  خـیرات  قطنم  اب  هک  هدـش  هتفگ 

 . ...تسا هتفرگ  یم  روتسد  وا  زا  هدوب و  وا  ناوریپ 

هک نیا  دروم  رد  ار  هیواعم  اـت  داد  داـی  رذوبا  هب  هک  دوب  ابـس  نب  هَّللا  دـبع  هک  تسا  نیا  عوضوم  نیا  رد  اـه  تمهت  نیرت  بیرغ  زا  و 
رب ضارتعا  ات  دومن  نیقلت  رذوبا  هب  هک  دوب  وا  ...دشاب  یم  ناناملسم  يارب  لاوما  هک  دیوگب  وا  هب  دنک و  دقن  تسا  ادخ  يارب  زا  لاوما 

 . ...دهد تراشب  منهج  باذع  هب  دنا  هدرک  عمج  هرقن  الط و  هک  ار  یناسک  هدرک و  دوخ  تامیلعت  هحولرس  ار  اینغا  ناریما و 

دهد میلعت  وا  هب  ات  تشادن  مالسا  رد  يدراو  هزات  صخش  نینچ  هب  یجایتحا  رذوبا  اریز  مسانـش ؛ یمن  فارـسا  نیا  هیبش  یفارـسا  نم 
یکاندرد باذع  دننک  یمن  قافنا  ادخ  هار  رد  هدرک و  عمج  هرقن  الط و  هک  ار  یناسک  دنوادخ  و  دـنراد ، یقوقح  اینغا  رب  ناریقف  هک 

هدعو
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 . ...تسا هداد 

همه زا  هک  تسا  یسک  رذوبا  دهد ! میلعت  وا  هب  ار  مالـسا  قیاقح  زا  هیلوا  قیاقح  ات  تشادن  یجایتحا  دراو  هزات  صخـش  نیا  هب  رذوبا 
ینالوط تبحاصم  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  قباس  زین  نیرجاهم  زا  يرایـسب  زا  زین  هتفرگ و  یـشیپ  راصنا 
تیاور ار  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تنس  رایسب  تقد  اب  هک  تسا  یسک  زین  وا  .تسا  هدرک  ظفح  بوخ  رایسب  ار  نارق  وا  .تسا  هتشاد 

.تسا هدومن 

ملظ ناشدوخ  هب  مه  هتخاس  لقتنم  وا  هب  ار  شراکفا  زا  یخرب  هدرک و  ادـیپ  طاـبترا  رذوبا  اـب  ابـس  نبا  دـننک  یم  ناـمگ  هک  یناـسک 
«. ...تسا هتـشادن  ار  نا  ناـکما  هتـسیاش و  زگره  هک  دـنا  هدرب  ـالاب  یتلزنم  ماـقم و  هب  زین  ار  ءادوسلا  نبا  و  رذوبا ، هب  مه  دـنا و  هدرک 

(467)

: دیوگ یم  هتخادرپ ، لصالا  يدوهی  رابحالا  بعک  اب  رذوبا  دروخرب  هوحن  هب  اعدا  نیا  تابثا  يارب  نیسح  هط 

تسد هب  مدرم  زا  : » تفگ نامثع  هب  .دوب  وا  دزن  رابحالا  بعک  هک  یلاح  رد  دش  دراو  نامثع  رب  رذوبا  هک  هدرک  لقن  فیس  زا  يربط  »
هب هک  نیا  ات  دنک  افتکا  نا  رب  هک  تسین  یفاک  تاکز  هدننک  تخادرپ  رب  .دننک و  کین  راک  هک  نیا  ات  شابم  یضار  رازا  زا  نتشادرب 
رب هچنا  دزادرپـب  ار  دوـخ  بجاو  قوـقح  سکره  تفگ : بعک  ماـگنه  نیا  رد  .دـیامن  یکین  ناـسحا و  دوـخ  ناردارب  ناـگیاسمه و 

ار شقرف  هک  دیبوک  وا  رس  رب  نانچ  درب و  الاب  ار  دوخ  یتسد  بوچ  دینش  ار  نخـس  نیا  هک  رذوبا  .تسا  هدومن  هدروارب  تسوا  هدهع 
نیا رد  رظن  راهظا  قح  هچ  وت  هیدوهی ! نز  دنزرف  يا  دومرف : وا  هب  باطخ  ...تفاکشب و 
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(468 (»!؟ يراد ار  روما 

نیا دراد  تلالد  نیفـص  گنج  رد  ءادوسلا  نبا  هیئبس و  عوضوم  زا  نیخروم  ضارعا  هک  يزیچ  رتمک  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
نانآ هعیش و  نیب  لادج  ماگنه  یمالـسا  ياه  هقرف  رگید  زا  هعیـش  نافلاخم  هک  دنـشاب  یگتخاس  يرما  نانآ  بحاص  هیابـس و  رما  هک 
قیرط نیا  زا  ات  دننک  دراو  يدوهی  يرـصنع  بهذم  نیا  لوصا  رد  ات  دندمارب  ددـص  رد  راک  نیا  اب  هعیـش  نانمـشد  .دـنا  هدرک  لعج 

رظن هب  یعیبط  دوب ، حیحـص  خیرات  قح و  زا  یـساسا  هب  دنتـسم  ءادوسلا  نبا  رما  رگا  .دنیآ و  لیان  دوخ  موش  فادها  هب  هدرک و  هلیح 
هب یعیبط  زین  .دشاب و  هتشاذگ  دش  اپرب  نیفص  رد  هک  ینالوط  هدیچیپ و  ِگنج  نیا  رد  ار  دوخ  ياه  يزوت  هنیک  رثا  وا  هک  دیـسر  یم 
هب زین  .دشاب و  هتشاذگ  دندرک ، فالتخا  تموکح  رما  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  هک  یماگنه  ار  دوخ  رثا  وا  هک  دیـسر  یم  رظن 
رد ءادوسلا  نبا  زا  یمان  ام  یلو  ...دراذـگب  دـیدج  گنج  نیا  شیادـیپ  رد  ار  دوخ  رثا  وا  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  یعیبط  صاـخ  یعون 
نبا ندوب  بیاغ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  ای  مینک ؟ هراچ  ار  يراک  لامها  نیا  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  اذـل  مینیب ، یمن  جراوخ  دروم 

؟ مییامن هیجوت  جراوخ  بزح  شیادیپ  زا  نیفص و  هعقاو  زا  ار  ابس 

رب و  تسین ، یلایخ  یمهو و  یـصخش  زج  ءادوسلا  نبا  هک  نیا  نا  و  مینک : یم  ییوج  هراچ  تلع  کی  اب  اهنت  ار  رما  ود  نیا  اـم  يرا ،
نامثع و مایا  رد  ار  وا  ياه  تیلاعف  هدرک و  ریوصت  ار  وا  نیخروم  هک  هنوگ  نا  دـشاب  كاـنرطخ  هک  هدوبن  یـصخش  شدوجو  ضرف 

، يرا .دنا  هدرک  میسرت  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  لئاوا  رد  زین 
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(469 «) ...دنا هدرک  هریخذ  دوخ  يارب  ار  وا  هعیش  نانمشد  اهنت  هک  تسا  یصخش  وا 

هعیش و  » هرابرد شثحب  قایس  رد  هدرک و  کیکشت  ابـس  نب  هَّللادبع  دوجو  رد  نیـسح  هط  رتکد  زا  يوریپ  هب  ناشیا  هراّمع  دمحم   - 2
ات هدیقع  بهذم و  کی  ناونع  هب  عیـشت  هک  تسا  دـقتعم  وا  .دـنک  یم  یفن  ار  ابـس  نب  هَّللادـبع  هعیـش و  نیب  طابترا  هنوگره  تماما »

تفالخ رما  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ّقح  دیؤم  ناونع  هب  هک  یبزح  .تسا  هتـشاد  همادا  یـسایس  بزح  کی  تحت  مکح  نب  ماشه  نامز 
بلغا اریز  دروآ ؛ تسد  هب  مالـسلا -  مهیلع  اضر -  شا  هون  رقاب و  شردپ  دمحم و  نبرفعج  اب  ار  دوخ  یتدیقع  هرهچ  و  تسا ، هدوب 

(470 «.) تسا ناماما  نیا  زا  هدرک ، لقن  تیصو  صن و  زا  ثیداحا  تروص  هب  هعیش  هک  یتایاور 

راکنا نامثع  تفالخ  رخاوا  رد  ابـس  نب  هَّللادبع  تکرح  هب  ار  عیـشت  روهظ  طبر  هک  تسا  نا  ددص  رد  بلاطم  نیا  لقن  زا  دعب  ناشیا 
.دیامن

یثداوح تاقافتا و  ات  دنا  هتخاس  ار  وا  تیصخش  تنس  لها  نیخروم  هک  تسا  دقتعم  و  تسا ، ابـس  نبا  تیـصخش  راکنا  ددص  رد  وا 
هچرگ وا  .دـننک  ظفح  ار  هباحـص  رابتعا  تیـسدق و  دـنناوتب  هک  نآ  ات  دـنراذگ ، وا  ندرگ  رب  هدـمآ  دـیدپ  یمالـسا  هعماج  رد  هک  ار 
هدوب افلخ  رصع  رد  يرایسب  ثداوح  یـساسا  روحم  وا  هک  نیا  ثداوح و  رد  ار  وا  تیعقوم  یلو  دنک  یمن  راکنا  ار  ابـس  نبا  صخش 

.دیامن یم  راکنا  ار 

ابس نبا  دوجو  ام  هدیقع  هب  .تسا  عیـشت  شیادیپ  خیرات  عوضوم  دوش  یم  طوبرم  ام  ثحب  هب  هچنا  اما  : » دیوگ یم  رخآ  رد  هدنـسیون 
رب دشاب  لیلد  دناوت  یمن  تسا -  هتشاد  دوجو  هک  میلست  ضرف  رب  - 
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تهج نیمه  هب  .دننک و  یمن  لقن  ار  یتیاور  هنوگ  چیه  وا  زا  هعیش  اذل  .تسا و  هدرک  ادیپ  زورب  روهظ و  خیرات ، نا  رد  عیـشت  هک  نیا 
(471 «.) تسناد فورعم  یّنف  يانعم  هب  عیشت  هعیش و  خیرات  ادبم  ار  وا  رصع  ناوت  یمن 

ای مهف  ءوس  هجیتن  هدوع  نامیلـس  رتکد  تالاقم  مامت  : » دـیوگ یم  هدوع  نامیلـس  رتکد  مالک  در  رد  وا  یکلاـم  ناـحرف  نب  نسح   - 3
هَّللادبع دوجو  نم  هک  دنک  یم  نامگ  وا  .دنک  باختنا  ار  لاوقا  حصا  دیاب  هک  یلاح  رد  تسا ، فیرحت  رد  وا  دّـمعت  ای  وا  بدا  هئاسا 

قباس تـالاقم  رد  و  ضاـیرلا »  » هّلجم رد  هکلب  ما ، هتفگن  نم  متح  روط  هب  ار  يزیچ  نینچ  نیا  .منک  یم  یفن  قلطم  روط  هب  ار  ابـس  نب 
رد ار  وا  تیلاعف  تیعقوم و  تدش  هب  هچرگ  ما ، هدومن  فقوت  شدوجو  هرابرد  ابس  نب  هَّللادبع  هرابرد  نم  هک  ما  هدومن  حیرصت  دوخ 

هداد هولج  گرزب  ار  ابس  نب  هَّللادبع  تیعقوم  رمع  نب  فیس  هک  نیا  هب  دراد  فارتعا  شدوخ  یهیقف  ...منک  یم  یفن  نامثع  مایا  هنتف 
تسا نم  نخس  نیا  میوگ : یم  نم  .تسا  هدرک  لعج  هنتف  رد  ار  ابس  نب  هَّللادبع  تیعقوم  فیس  دیوگب  هک  هدرکن  تارج  یلو  .تسا 

هولج گرزب  دـننامه  فیـس  تایاور  زا  یخرب  راتفگ  نیا  قباطم  و  متفگ ، یهیقف  راتفگ  رب  هقیلعت  رب  هک  دـشاب ، یم  هنتف  هب  دـیقم  هک 
.دوش یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ابس  نب  هَّللادبع  تیعقوم  نداد 

میـسرت رمع  نب  فیـس  ار  نا  هک  یتیعقوم  .تسا  لـطاب  یبلطم  هنتف  رد  ابـس  نبا  هدرتسگ  تیعقوم  هک  نیا  هب  مراد  مزج  نم  هجیتن : رد 
(472 «،) ...تسا هدومن  فیصوت  ار  نا  هدرک و 

هنتف رد  اهنت  ار  ابس  نب  هَّللادبع  ساسح  تیعقوم  نم  دیوگ ..« : یم  زین  وا 
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جایتحا زگره  اذل  و  دش ، ثداح  هنتف  هنوگچ  هک  دنک  یم  ریـسفت  نم  يارب  هک  دراد  حیحـص  ياهدنـس  هک  انعم  نیا  هب  منک ، یم  یفن 
تروص هب  ار  ثداوح  هک  نانآ  .مرادن  دننک  یم  ریـسفت  ار  هنتف  ثداوح  هک  ینایوگ  غورد  نافیعـض و  زا  وا  لاثما  فیـس و  دیناسا  هب 

شدوجو هلاسم  یلو  .مینک  یم  یفن  ابـس  نب  هَّللادـبع  هلاـسم  رد  ار  نا  اـم  هک  تسا  يزیچ  نا  هصـالخ  نیا  .دـنا  هدومن  لـقن  فلتخم 
.تسا یسررب  ثحب و  تحت 

تایاور زا  دـصرد  ندرک 95  یفن  تقیقح  رد  منک  یم  یفن  هنتف  رد  ار  ابـس  نب  هَّللادـبع  تیعقوـم  رود و  نـم  هـک  نـیا  تـسین  یکش 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  ّقح  رد  هک  دیوگ  یم  نخس  يدرم  زا  اهنت  فیس  ریغ  زا  اهدنس -  هیقب  اریز  تسا ؛ ابـس  نب  هَّللادبع  هب  طوبرم 

 . ...تسا هتشاد  ولغ  مالسلا 

راک نیا  ياج  هب  رگا  ...تسا  مالـسا  ردص  رد  هنتف  ثداوح  رد  ابـس  نب  هَّللادـبع  رود  تیعقوم و  تابثا  شفدـه  هک  هدوع  نب  نامیلس 
هدوب و فاصنااب  يدرف  وا  هک  دوش  یم  هتـشون  وا  هقباس  رد  دـیارب ، هنتف  رد  ابـس  نبا  هب  طوبرم  تامهوت  اه و  هروطـسا  یفن  ددـص  رد 

.میرادن غارس  رکفنشور  دارفا  زا  يرایسب  زا  هک  هداد  ماجنا  يراک 

وا یملع  قاقحتـسا  وا و  صقن  بجوم  دـنک  راکنا  ار  تسا  هنتف  هب  طوبرم  هک  ابـس  نبا  تایاور  رگا  هک  دـنادب  ار  بلطم  نیا  دـیاب  وا 
میدق بهذم  یکی  هتـشاد  بهذم  ود  وا  اریز  تسا ؛ هداد  رارق  دوخ  يوگلا  ار  وا  هدرک و  ادتقا  یعفاش  هب  رما  نیا  رد  هکلب  دوش ، یمن 

.دیدج بهذم  يرگید  و 

هک نیا  ات  مدرک  یم  تابثا  لماک  روط  هب  ار  ابس  نبا  تیعقوم  قباس  رد  نم  لاثم : باب  زا 
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ار وا  ندوب  یباحـص  لوبق و  ار  رمع  نب  عاـقعق  ماـن  هب  یـصخش  دوجو  زین  .مدیـسر و  نا  فـالخ  هجیتـن  هب  مدرک و  وجتـسج  ثحب و 
هنتف رد  ابـس  نبا  تیعقوم  رود و  یفن  هب  دـقتعم  اذـل  تسا ، فیـس  نا  كردـم  اهنت  هک  دـش  نشور  نم  رب  هک  نیا  ات  مدرک  یم  تابثا 
دوخ رب  ار  تاساسحا  فطاوع و  اهکـش و  هک  دـنک  یم  باـجیا  اـم  رب  حیحـص  جـهنم  اریز  مدرک ؛ یفن  ار  عاـقعق  دوجو  زین  و  مدـش ،

ار نا  درفنم  روط  هب  باّذک  یصخش  هک  مینک  ینیعم  ثیدح  رب  لعج  عضو و  هب  مکح  هک  دراد  یم  مزلم  ار  ام  حیحص  جهنم  .میدنبب 
لقن ار  نا  درفنم  روط  هب  یکورتم  صخش  هک  مینک  یثیدح  رب  دیدش  فعض  هب  مکح  هک  دراد  یم  مزلم  ار  ام  زین  .تسا و  هدرک  لقن 

 . ...و تسا  هدرک  لقن  درفنم  روط  هب  ار  نا  یفیعض  درف  هک  مینک  یثیدح  فعض  هب  مکح  زین  و.تسا  هدرک 

توبث رد  یسایقم  دناوت  یمن  ساسحا  نیا  یلو  تسا ، حیحـص  یلعج  ثیدح  نیا  هک  مینک  یم  ساسحا  نینچ  دوخ  سفن  رد  یهاگ 
رب ام  رگا  ...دـشاب و  نایوگغورد  تایاور  رب  تظفاـحم  رد  یـسایقم  دـناوت  یمن  یثیدـح  ثارت  رب  صرح  نینچمه  .دـشاب و  ثیدـح 

تابثا ار  غورد  یلعج و  ثیداحا  زا  يرایسب  هجیتن  رد  مینکن  غورد  بذک و  هب  مکح  تحص ، هب  ساسحا  درجم  هب  یتیاور  ای  ثیدح 
، شور جـهنم و  هک  یلاـح  رد  دـنک ، یم  قرف  رگیدـکی  اـب  دارفا  ساـسحا  اریز  میا ؛ هدرک  داـجیا  ار  یگرزب  فـالتخا  و  میا ، هدوـمن 

.دسانش یمن  هفطاع  ساسحا و 

دنشاب و یم  نا  لابند  هب  هیفوص  نایلاغ  زا  یخرب  هک  هدش  هتفگ  هکلب  دیا ، یمن  باسح  هب  نیثدحم  شور  جهنم و  ساسحا ، یهگناو 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  قرف  يار  فالتخا  هب  حلاصم  تاعارم  هک  هنوگ  نامه  دننک ، یم  ریبعت  قوذ »  » هب نا  زا 

تباث یثیدح  ثارت  تحلصم  باب  زا  نارگید  ابـس و  نبا  هرابرد  ار  شیاه  غورد  فیـس و  هک  تسا  نیا  ددص  رد  هدوع  نامیلـس  رگا 
نیا رد  اهنت  تحلصم  هکلب  تسا ، یثیدح  ثاریم  تحلصم  عفن و  هب  اه  غورد  نیا  یفن  هک  دنک  اعدا  دناوت  یم  يرگید  صخش  دنک ،

.تسا رما 

زگره دراد ، ییاهرطخ  هچ  ابـس  نبا  هرابرد  فیـس  تایاور  تابثا  دـناد -  یم  هک  تسا  نیا  مناـمگ  هک  دـنادب -  هدوع  نامیلـس  رگا 
زا نارگید  نییردـب و  زا  هباحـص  زا  یخرب  هک  دـنک  یم  تابثا  ابـس  نبا  هراـبرد  فیـس  تاـیاور  اریز  دـنک ؛ یمن  اـه  نآ  هب  کـسمت 

نشور مدرم  يارب  ات  دیایب  بلطم  نیا  لیـصفت  هک  تسا  دوز  و  دنا !! هدوب  ابـس  نب  هَّللادبع  يرکف  طوطخ  ناگدننک  هدایپ  نارایتسد و 
تیعقوم یفن  ددـص  رد  نیملـسم  ءاـملع  رتـشیب  اذـل  .تسا و  رتـشیب  نا  عفن  زا  شرطخ  وا  لـماک  تیعقوم  اـب  ابـس  نبا  تاـبثا  هک  دوش 

(473 «.) دنا هدوب  زورما  ات  لوا  نورق  زا  ابس  نب  هَّللادبع 

، ابـس نب  هَّللادبع  دوجو  هلاسم  .تسا  هدرک  طلخ  تسا  فلتخم  انعم  مامت  هب  هک  هلاسم  ود  نیب  هدوع  نامیلـس  : » دیوگ یم  همادا  رد  وا 
نیا اـیا  هک  دراد  ثحب  سرد و  هب  جاـیتحا  هچرگ  تسا ، هتفاـی  زین  رمع  نب  فیـسریغ  تاـیاور  رد  رتـکد  هک  تـسا  يا  هلاـسم  نـیا  و 

.تسا هدش  عقاو  نا  رد  فالتخا  رتمک  هلاسم  نیا  یلو  ریخ ؟ ای  تسا  یفاک  وا  دوجو  تابثا  يارب  ناشفعض  اب  تایاور 

!! تسا هتفای  رمع  نب  فیس  تایاور  رد  اهنت  نامیلس  رتکد  ار  هلاسم  نیا  .تسا  هنتف  رد  ابـس  نب  هَّللادبع  تیعقوم  رود و  رت ، مهم  هلاسم 
، هنتف رد  ابس  نبا  تیعقوم  و 
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!! تسا هدرکن  يراج  نابز  هب  رمع  نب  فیس  زج  هب  یسک  ار  تیعقوم  رود و  نیا  .تسا  بلطم  ساسا 

رد ار  دیلولا  نب  دـلاخ  نوچمه  يروهـشم  تیـصخش  امـش  میوگ : یم  مشاب  هدرک  حـضاو  بوخ  ار  هلاسم  ود  نیب  قرف  هک  نیا  يارب 
نب دلاخ  دوجو  ایآ  دشاب !؟ یمن  حیحـص  زگره  هک  تسین  دیلو  نب  دـلاخ  هرابرد  يرابخا  ایا  .تسا  رتاوتم  شدوجو  هک  دـیریگب  رظن 

دیابن هک  نیا  ای  غورد ، ای  دشاب  حیحـص  هچ  تسا ؛ هدش  هداد  تبـسن  وا  هب  هک  دشاب  یتایاور  مامت  تابثا  هدننک  هیجوت  دناوت  یم  دیلو 
نب هَّللادبع  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، نیمه  لثم  امامت  زین  ابـس  نب  هَّللادبع  هیـضق  نیاربانب  .داد  تبـسن  وا  هب  ار  هلوبقم  تایاور  زج  هب 

.داد تبسن  وا  هب  زین  ار  نیغورد  رابخا  هک  تسین  زیاج  تسا  دوجوم  ابس 

حیحـصت هداد  تبـسن  وا  هب  هک  ار  يرابخا  مامت  ات  هدمارب  ددصرد  اذـل  هتفرگ  مّلـسم  ار  ابـس  نبا  دوجو  هک  اجنآ  زا  هدوع ، رتکد  یلو 
جایتحا ام  .تسا  شور  جـهنم و  لصا  رد  ام  فالخ  دروم  نیا  .دـشاب و  هدرک  لـقن  وگ  غورد  رفن  کـی  اـهنت  ار  اـه  نآ  هچرگ  دـنک ؛

رد .میزادرپب و  خیرات  یـسررب  ثحب و  هب  دـید  نا  زا  سپـس  مینک ، عوجر  حیحـص  شور  جـهنم و  هب  وا -  مه  نم و  مه  هک -  میراد 
.دشدهاوخ يرتشیب  فالتخا  بجوم  هک  تسا  یگرزب  فعض  نیا  دشابن ، نشور  حضاو و  نامدوخ  دزن  ام  شور  جهنم و  هک  یلاح 

دح رد  یتح  ابس  نب  هَّللادبع  زا  يدای  دنا ، هتفگ  نخـس  هنتف  زا  هک  یماگنه  هتـشذگ ، ناخروم  ناثدحم و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و 
ددصرد هدوع  هک  رجح  نبا  یبهذ و  یتح  .دنا  هدرکن  فرح  کی 
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کی دـح  رد  یتـح  ابـس  نب  هَّللادـبع  رود  تیعقوم و  زا  يرکذ  زگره  تسا ، ود  نا  هب  خـیرات  رد  رمع  نب  فیـس  قـیثوت  نداد  تبـسن 
ناینیشیپ صوصخلا  یلع  ناخروم ، مامت  نیثدحم و  ءاملع  مامت  هک  مینک  یم  هدهاشم  رجح  نبا  یبهذ و  زا  لبق  .دنا و  هتشادن  فرح 

.دنا هدرواین  نایم  هب  نامثع  هنتف  دروم  رد  ابس  نب  هَّللادبع  زا  ینخس  زگره  نانآ  زا 

تاجرختـسم و تاکردتـسم و  دـیاوف و  ازجا و  و  دـیناسم ، ننـس و  حاحـص و  بتک  و  دعـس ، نبا  تاقبط  طایخ ، نب  هفیلخ  خـیرات  هب 
رد ابس  نب  هَّللادبع  رود  تیعقوم و  زا  فرح  کی  ولو  رداصم  نیا  رد  زگره  دینک ، رظن  باسنا  بتک  بدا و  بتک  مجارت و  تاقبط و 
هب هدوع  رتکد  هک  تسا  یبلطم  نیا  .نارگید و  يربط و  لاثما  تسا ؛ هدرک  لقن  رمع  نب  فیـس  زا  هک  یـسک  زج  تفای ، دیهاوخن  هنتف 

شا هلاسر  رتشیب  اریز  تسا ؛ هدرک  باسح  یکی  ار  هلاسم  ودره  ناشیا  .تسا  صیرح  هلاـسم  ود  نیب  طـلخ  رد  یلو  دـناد ، یم  یبوخ 
.ابس نبا  دوجو  ینعی  لوا  رما  هن  تسا  ابس  نب  هَّللادبع  تیعقوم  رود و  ینعی  ریخا  رما  هب  مئاق 

تیعقوم رود و  زین  نارگید  ایا  یلو  تسا ، هتشاد  ابس  نب  هَّللادبع  زا  يدای  زین  فیس  ریغ  هک  نامیلـس  رتکد  اب  میلـست  ضرف  رب  نیاربانب 
هیلع  - یلع ناش  رد  وا  ولغ  اهنت  هک  نآ  ای  تسا !؟ هدروآ  شا  هلاسر  رد  رتکد  هک  هنوگ  نآ  دـنا  هدرک  رکذ  ناـمثع  لـتق  هنتف  رد  ار  وا 

.دنا هدش  روادای  ار  مالسلا - 

.تسا و هدش  لقن  ابـس  نبا  هرابرد  هک  تسا  يزیچ  نا  هدمع  نیا  و  تسا ، هدرکن  لقن  فیـس  زج  هب  یـسک  ار  لوا  رما  هک : نیا  هجیتن 
رما اما 
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ناهرب لیلد و  نودب  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دنک ، یمن  يدعت  ابس  نب  هَّللادبع  رابخا  زا  دصرد  زا 5  هک  تسا  یمک  ءزج  ادج  مود 
(474 (.»!؟ دشاب دصرد  تابثا 95  رد  تجح  دصرد ،  5

نیرکنم ج )

رد هتـسناد و  یلایخ  عطق  مزج و  روط  هب  ار  وا  تیـصخش  دـنا و  هدرک  راکنا  ار  ابـس  نب  هَّللادـبع  دوجو  لصا  ناخروم  زا  رگید  یخرب 
: میزادرپ یم  دارفا  نیا  زا  یخرب  تاملک  هب  کنیا  .دننک  یم  راکنا  نامثع  لتق  هنتف  هعقاو  رد  زین  ار  وا  تیعقوم  رود و  هجیتن 

یلو هتخادرپ ، اه  يریگرد  ناـمثع و  لـتق  هنتف  عوضوم  هب  عیـسو  روط  هب  هک  نآ  مغر  هب  خروم  نیا  نابعـش  یحلادـبع  نبدّـمحم   - 1
(475  ) .تسا هدرواین  نایم  هب  شباتک  رد  هیابس  هرابرد  ار  یبلطم  الصا 

طیعج مشاه   - 2

هَّللادـبع هک  تیاور  نیا  : » دـیوگ یم  هتخادرپ ، نامثع  لتق  هنتف  عوضوم  هب  يرتشیب  یگدرتسگ  اب  هدرک و  لابند  ار  شور  نیمه  زین  وا 
(476 «.) تسین نکمم  شلوبق  دنا  هداد  رارق  هنتف  رد  روحم  ار  ابس  نب 

يدوهی تسدربز  دارفا  هیحان  زا  ابـس  نب  هَّللادـبع  هیـضق  هک  تسا  بلطم  نیا  تابثا  ددـصرد  دوخ  باتک  رد  وا  یناـساول  دـمحا   - 3
.دندرک لابند  ار  دوخ  موش  فادها  نیغورد ، ندروآ  مالـسا  هار  زا  اهنت  هک  يدارفا  .تسا  هدش  دراو  مالـسا  خیرات  رد  هدـش و  لعج 

(477)

نیلوا درک  اعدا  ناوت  یم  ّلقاال  یلو  دیا  یمن  باسح  هب  ابس  نب  هَّللادبع  دوجو  یفن  رد  زاتشیپ  هچرگ  وا  يرکسع  یضترم  دیـس   – 4
تفگ ناوت  یم  زین  .تسا و  هتشادنپ  یلایخ  ار  شتیـصخش  هدش و  رکنم  ار  وا  دوجو  شباتک  رد  عیـسو  هدودحم  رد  هک  تسا  یـسک 

هب هتفگ و  نخس  ابس  نب  هَّللادبع  تیصخش  هرابرد  هناگادج  روط  هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  وا  هک 
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وا و هدرک و  رظن  رمع  نب  فیـس  تایاور  مامت  هب  یبلـس  دـید  اب  ناشیا  ات  هدـش  ثعاب  هلاـسم  نیا  .تسا  هتـشاد  فیلاـت  لیـصفت  روط 
ددصرد اذل  تسا  وا  تیـصخش  صخـش و  ندوب  هروطـسا  تابثا  ددصرد  هک  اجنآ  زا  .دهد و  رارق  یـسررب  دقن و  دروم  ار  شتایاور 

.دیامن لاطبا  دقن و  دشاب ، یم  دوخ  هار  عنام  هک  ار  هچره  ات  هدمآرب 

نا رد  نویابـس  ابـس و  نب  هَّللادـبع  تلاخد  نامثع و  لتق  هنتف  هب  طوبرم  هک  يا  هصق  دـنک  تباث  ات  هدـمآرب  ددـص  رد  ادـتبا  رد  ناشیا 
دقن و ددصرد  سپـس  .دـهد و  تبـسن  رمع  نب  فیـس  هب  اهنت  ار  دـنا  هتفرگ  وا  زا  زین  نارگید  هدرک و  لقن  يربط  اتدـمع  هک  ار  تسا 

ابلاغ فیـس  تایاور  هک  هدناسر  تابثا  هب  هدرک  روهـشم  تایاور  اب  وا  تایاور  هعومجم  نیب  هک  يا  هسیاقم  اب  ادتبا  هدـمآرب ، وا  حرج 
هللا یلصادخ  لوسر  مالسا و  صیقنت  ددصرد  هتفرگ و  ار  افلخ  هسردم  بناج  شتایاور  مامت  رد  وا  .تسا  ناخروم  روهـشم  فلاخم 

.تسا هدمآرب  ترضح  نا  تیب  لها  هلاو و  هیلع 

هنتف هعقاو  هلمج  نا  زا  هک  تسا ، هداد  تبـسن  نانا  هب  ار  یلعج  ياه  هصق  هدرک و  لـعج  یباحـص  مسا  هب  ار  يدارفا  هک  دوب  یـسک  وا 
.تسا ابس  نب  هَّللادبع  هب  نا  نداد  تبسن  نامثع و  لتق 

ضرف اب  هک  ار  یتایاور  ات  هدمآرب  ددصرد  هتخادرپ و  ثیدـح  لاجر و  مجارت و  بتک  رد  ابـس  نب  هَّللادـبع  تیـصخش  هب  همادا  رد  وا 
(478) ...دهد رارق  هشقانم  هشدخ و  دروم  دنا  هدرک  ّبترتم  وا  رب  ار  یماکحا  وا  دوجو 

دومحم میهاربا   - 5

ثحب هب  قاطنتسا  لاؤس و  اب  هدش و  ثحب  عوضوم  دراو  دیدش  طایتحا  اب  ادتبا  رد  وا 
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هک یتیـصخش  .تسا  هدـش  هغلابم  نا  هب  ندیـشخب  تیمها  وا و  تیـصخش  رد  هک  تسا  دـقتعم  دزادرپ و  یم  ابـس  نب  هَّللادـبع  هرابرد 
ددـص رد  دزادرپ  یم  عوضوم  نیا  هب  هک  مود  راب  یلو  ...تسا  هدوب  یمالـسا  تلود  نافلاخم  روهظ  عبنم  هدوب و  هنتف  یلـصا  كرحم 

یمالـسا تایبدا  هب  هک  يرما  دـنا ، هتـشاد  لـماک  تراـهم  رما  نیا  رد  هک  دـنادب  دوهی  هتخادرپ  هتخاـس و  ار  هیـضق  نیا  هک  دـیا  یمرب 
هب هک  ءادوسلا  نبا  ای  هیدوهیلا  نبا  ای  ابس  نبا  : » دیوگ یم  هدرک و  رظن  ابس  نب  هَّللادبع  هب  هیواز  نیا  زا  وا  .تسا  هدش  هتخانش  یلیئارسا 

(479 «) ...تسا هتفرگ  دوخ  هب  يا  هروطسا  یتیصخش  هک  تسا  یسک  هدش ، قالطا  وا  درومرد  ییاهریبعت  نینچ  ریقحت  مذ و  تهج 

نا زا  ار  نامثع  ياه  هصق  مامت  هدرک و  لقن  تیاور  اـه  نآ  زا  يربط  هک  رفن  ود  نیا  : » دـیوگ یم  وا  هللا  همحر  یئاـبطابط  همـالع   - 6
هدرک و رکذ  ار  ود  نا  لاجر  ءاملع  هک  دنروهـشم  ناگدـننک  لعج  ناـیوگغورد و  زا  ودره  فیـس ، بیعـش و  ینعی  هدومن ، لـقن  ود 
ار وا  هک  تسا  یـسک  ناـمه  دـنا  هدرک  لـعج  ءادوسلا  نبا  ثیدـح  زا  ود  نا  هک  ار  یـسک  و  دـنا ، هداد  رارق  شنزرـس  حدـق و  دروم 

(480 «) ...دوش یم  یهتنم  رفن  ود  نیا  هب  یلعج  ثیداحا  زا  وا  ثیدح  .دنا و  هدیمان  ابس  نب  هَّللادبع 

نیا ابـس  نب  هَّللادبع  زا  ثحب  رد  ام  مالک  هصالخ  : » دیوگ یم  ابـس » نب  هَّللادبع   » مان هب  دوخ  باتک  رد  وا  یباله  زیزعلادبع  رتکد   - 7
یتارج نینچ  وا  متح  روط  هب  دشاب  هتشاد  یجراخ  دوجو  هک  ضرف  رب  .درادن و  یجراخ  دوجو  تسا و  یمهو  یتیصخش  وا  هک  تسا 

هداد تبسن  وا  هب  فیس  هک  ار  یتیعقوم  هک  هتشادن 
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(481 «.) یتدیقع تهج  زا  هن  یسایس و  هیحان  زا  هن  دهد ، ماجنا  ار 

ار راـمع  شیرق  .تسین  رـسای  نبراـمع  زا  ریغ  ابـس  نب  هَّللادـبع  : » دـیوگ یم  نیطالـسلا » ظاـعو   » باـتک رد  وا  يدرو  یلع  رتکد   - 8
یمـسا اذـل  دـیامن و  وا  مان  هب  حیرـصت  هک  تساوخ  یمن  رما  ءادـتبا  رد  یلو  دروا ، یم  باسح  هب  نامثع  دـض  رب  نویبـالقنا  هدرکرس 

رد دـندرک  لقن  رگیدـکی  يارب  ار  هیـضق  نیا  خـیرات  ثیدـح و  نایوار  .دومن  باختنا  وا  يارب  ءادوسلا  نبا  اـی  ابـس  نبا  ماـن  هب  يزمر 
(482 «.) درذگ یم  هچ  هدرپ  تشپ  رد  هک  دنتسناد  یمن  دندوب و  لفاغ  رما  نیا  زا  هک  یلاح 

دنتسه يا  هقرف  ساسا -  نیاربانب  هیئابس -  : » دیوگ یم  عیشتلا » فوصتلا و  نیب  هلصلا   » باتک رد  وا  یبیـش  یفطـصم  لماک  رتکد   - 9
دروم رد  دوخ  ءارآ  هب  زین  .تسا و  هداهن  ار  يزمر  بقل  نیا  وا  رب  شیرق  هک  یـسک  تسا ، هتفرگ  هدـهع  هب  رامع  ار  نانآ  يربهر  هک 
جراـخ لوقعم  زا  هک  دـهد  تبـسن  يدـیاقع  راـمع  راـکفا  هب  اـت  هدرک ، هفاـضا  ار  یتاـفارحنا  تاـغلابم و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

(483 «.) ...تسا

رب ابس  نب  هَّللادبع  مسا  اجنیا  رد  دیوگ « : یم  مالسالا » یف  راسیلا  نیمیلا و   » باتک رد  وا  حلاص  سابع  دمحا  يرصم ، هدنـسیون   - 10
وا هک  دـنا  هدرک  ریوصت  نینچ  ار  وا  خـیرات  ياـه  باـتک  رد  .دروآ  مالـسا  هک  دوب  يدوهی  یـصخش  وا  هک  ددرگ ، یم  اـه  ناـبز  رس 
هب تبسن  ضراعتم  فقاوم  عضاوم و  ناگدنـسیون  ...اه  هنتف  ثداوح و  مامت  تشپ  رد  هکلب  نامثع ، لتق  هیـضق  تشپ  رد  دوب  یناطیش 
هک دنناد  یم  یفرحنم  بیرغ و  بهذـم  ره  ساسا  ار  وا  زین  یخرب  و  دـننک ، یم  راکنا  ار  وا  دوجو  یلک  روط  هب  یخرب  دـنا ، هتفرگ  وا 

هدش دراو  مالسا  رد 
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(484 «) ...تسا یفارخ  یصخش  کش  نودب  ابس  نب  هَّللادبع  .تسا 

ابس نب  هَّللادبع  هرابرد  فاصنا 

هدوب و مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نامز  رد  هک  نا  یکی  تسا : هدمآ  نایم  هب  ابـس  نب  هَّللادبع  ود  زا  نخـس  خیرات  رد  هک  میدقتعم  ام 
.تسا هدوب  یلصا  كرحم  اه  هنتف  رد  هدوب و  نامثع  تفالخ  دهع  رد  هک  یسک  يرگید  .تسا و  هدرک  یم  ولغ  وا  قح  رد 

 - تسادـخ وا  تفگ : یم  درک و  یم  ولغ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  ابـس  نب  هَّللادـبع  مان  هب  یـصخش  هک  نیا  دراد  تحـص  هچنا 
تایاور رد  اریز  درادـن ؛ دوجو  زین  نا  راکنا  رب  یعاد  تسین و  راکنا  لباق  نادـنچ  عوضوم  نیا  .میوا  لوسر  نم  و  یلاعت -  هَّللاب  ذوعن 

: تسا هدش  هراشا  وا  دوجو  هب  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قرط  زا  هک  ربتعم 

میظع يرما  ياعدا  وا  دش ، تسار  مندب  ياهوم  مامت  هک  دش  ابـس  نب  هَّللادـبع  زا  يدای  نم  دزن  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما 
دوب و هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  حلاص  هدنب  مالـسلا  هیلع  یلع  دنگوس ! ادخ  هب  دنک -  تنعل  ار  وا  دنوادخ  دومن - 

(485 «.) شلوسر ادخ و  تعاطا  ببس  هب  رگم  دیسرن  تمارک  هب 

، تسادـخ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  درک  یم  نامگ  وا  .دومن  توبن  ياعدا  ابـس  نب  هَّللادـبع  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
(486 «.) تسا رتالاب  رایسب  اه  فرح  نیا  زا  دنوادخ 

نینمؤملاریما ّقح  رد  تیبوبر  ياعدا  وا  ار ، ابس  نب  هَّللادبع  دنک  تنعل  ادخ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و 
(487 «.) ...ددنبب غورد  ام  رب  هک  یسک  رب  ياو  .دوب  ادخ  عیطم  هدنب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنگوس ! ادخ  هب  .دومن  مالسلا  هیلع 

هب ار  وا  حیرص  روط  هب  وا  دوجو  ضرف  اب  نییلاجر  هک  مینیب  یم  تایاور  نیا  دوجو  لیلد  هب  ور ، نیمه  زا 
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: دنا هداد  تبسن  رفک  ولغ و 

(488 «.) دومن ولغ  راهظا  دش و  رفاک  هک  تسا  یسک  ابس  نب  هَّللادبع  : » دیوگ یم  هللا  همحر  یسوط  خیش   - 1

ار وا  دـنوادخ  .تسوا  یبن  دوخ ، ادـخ و  یلع  هک  دومن  نامگ  وا  ...تسا  نوعلم  یلاـغ و  وا  : » دـیوگ یم  هللا  همحر  یّلح  همـالع   - 2
(489 «!) دنک تنعل 

(490 «.) دومن ولغ  راهظا  تشگزاب و  رفک  هب  ابس  نب  هَّللادبع  : » دیوگ یم  دواد  وبا   – 3

.تسا هدمآ  يربط  خیرات  رد  هک  يوحن  نا  هب  دشاب  یم  نامثع  رصع  رد  ابس  نب  هَّللادبع  مان  هب  یـصخش  دوجو  تسا  لطاب  هچنا  یلو 
.تسا دودرم  عطق  روط  هب  اه  هنتف  رد  شتیعقوم  وا ، دوجو  ضرف  رب  و 

نیدیؤم هیرظن  دقن 

دنس فعض   - 1

.دنا هدرک  لقن  ار  نا  نارگید  يربط و  هک  دنا  هدرک  کسمت  یتیاور  هب  هعیش  دضرب  دوخ  ياعدا  رد  نیدیؤم 

دسر یم  رمع  نب  فیس  هب  نا  قرط  مامت  هک  هدش  لقن  قیرط  راهچ  هب  ثیدح  نیا 

فیس تیاور  عبانم 

هراشا

یثیدح عبنم  راهچ  قیرط و  راهچ  زا  هدش ، هراشا  نامثع  لتق  هنتف و  رد  وا  تلاخد  ابس و  نبا  هصق  هب  نا  رد  هک  رمع  نب  فیس  تیاور 
.دنا هدرک  لقن  يربط  زا  اتدمع  اه و  نآ  زا  ناخروم ، رگید  هک  تسا  هدمآ 

يربط قیرط   – 1

(491) .تسا هدرک  لقن  یسعقف  دیزی  زا  هیطع ، زا  فیس ، زا  بیعش ، زا  وا  يرس و  قیرط  زا  ار  هصق  نیا  وا 

رکاسع نبا  قیرط   - 2

رگید ابس و  نب  هَّللادبع  هحلط و  همجرت  نمض  قشمد » هنیدم  خیرات   » رد ار  هیئابس  ابس و  نب  هَّللادبع  هرابرد  رمع  نب  فیس  ثیداحا  وا 
: تسا نینچ  نیا  فیس  ثیداحا  هب  وا  دنس  .تسا و  هدروآ  زین  هدرک  لقن  شدنس  هب  يربط  هک  ار  یتایاور  نامه  دارفا ،

، فیس نب  رکبوبا  ار  ام  داد  ربخ   ، صخلم رهاطوبا  ار  ام  داد  ربخ  روقن ، نسحلاوبا  ار  ام  داد  ربخ  يدنقرمـس ، مساقلاوبا  ار  ام  داد  ربخ  »
 . ...رمع نب  فیس  ار  ام  داد  ربخ  ، میهاربا نب  بیعش  ار  ام  داد  ربخ  ییحی ، نب  يرس  ار  ام  داد  ربخ 
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(492) .تسا هدرک  رکذ  فیس  ثیداحا  هب  ار  دوخ  دنس  يوار ، راهچ  هطساو  هب  يربط  دنس  اب  رکاسع  نبا  نینچ  نیا 

یبهذ قیرط   - 3

شثیدح وا  .تسا  هدروآ  يرمق  يرجه  لاس 35  ثداوح  رد  نامثع  لتقم  زا  یسررب  ثحب و  ماگنه  ار  فیس  رابخا  زا  یتمـسق  زین  وا 
(493 «) ...هدرک لقن  یسعقف  دیزی  زا  وا  هیطع و  زا  رمع  نب  فیس  : » دنک یم  زاغآ  هنوگ  نیا  ار 

رکب یبا  نبا  قیرط   - 4

.دنک یم  لقن  تیاور  یمیمت  رمع  نب  فیس  حوتفلا »  » باتک زا  هک  هدرک  هراشا  نایبلا » دیهمتلا و   » دوخ باتک  همدقم  رد  وا 

لقن يربط  اصوصخم  اـه  نا  زا  ار  هصق  نیا  رگید  ناگدنـسیون  ماـمت  هک  تسا  ابـس  نب  هَّللادـبع  هصق  يارب  یـساسا  قیرط  راـهچ  نیا 
: مینک یم  هراشا  دارفا  نیا  هب  یتسرهف  رد  کنیا  .دنا  هدرک 

.تسا هدرکن  لقن  یسک  نایبلا » دیهمتلا و   » باتک رد  رکب  یبا  نبا  زا  فلا )

هشئاع و  » باتک رد  یناغفالا  دیعـس  و  قشمد » خـیرات  بیذـهت   » رد ناردـب  نبا  قشمد » هنیدـم  خـیرات   » باـتک رد  رکاـسع  نبا  زا  ب )
.تسا هدرک  لقن  هسایسلا »

خیرات  » رد نودلخ  نبا  هیاهنلا ،» هیادبلا و   » رد ریثک  نبا  خیراتلا ،» یف  لماکلا   » رد ریثا  نبا  كولملا » ممالا و  خـیرات   » رد يربط  زا  ج )
«. نودلخ نبا 

بدالا خیرات   » رد نسلکین  هعیـشلا ،» هیبرعلا و  هسایـسلا   » رد نتولف  ناف  اهطوقـس ،» هیومالا و  هلودلا   » رد نزواهلف  لیبق : زا  نیقرـشتسم 
رد میهاربا  نسح  و  ریـسلا » بیبح   » رد نیدـلا  ثایغ  و  افـصلا » هضور   » رد دـناوخریم  زین  و  هعیـشلاهدیقع ،»  » رد نسدـلانود  یبرعلا ،»
زین ریثا  نبا  زا  .دـنا و  هدرک  لقن  مالـسالارجف »  » رد نیما  دـمحا  و  فراعملاهرئاد ،»  » رد يدـجو  دـیرف  و  یـسایسلا » مالـسالا  خـیرات  »

ار هصق  نیا  یسک  مالسالا » خیرات   » رد یبهذ  زا  .دنا و  هدرک  لقن  هعیشلا » هنسلا و   » رد اضردیـشر  و  ءادفلا ،» یبا  خیرات   » رد ءادفلاوبا 
.تسا هدرکن  لقن  فیس  قیرط  زا 

دنس لیلحت 

، دنا هدرک  لقن  دنـس  نا  اب  ار  هصق  نیا  زین  ناخروم  بلاغ  هک  ابـس  نب  هَّللادبع  هصق  يارب  دنـس  نیرت  مهم  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه 
.میزادرپ یم  يربط  دنس  یسررب  هب  کنیا  .تسا  كولملا » ممالا و  خیرات   » باتک رد  يربط  دنس 

، میرادن وا  تیصخش  هرابرد  یسررب  ثحب و  هب  جایتحا  يربط  هرابرد  يربط   - 1
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خیرات رد  یتیاور  هک  نیا  درجم  هب  دـناوت  یمن  یـسک  هک  نیا  تسا  تافتلا  هجوت و  لـباق  هک  هچنا  یلو  .تسا  فورعم  یتیـصخش  وا 
: دیوگ یم  شباتک  همدقم  رد  وا  .تسا  يربط  دوخ  رظن  فالخ  نیا  و  دوش ، دقتعم  نا  دافم  هب  هدرک و  جاجتحا  نا  هب  هدمآ ، يربط 

هجو هک  تسا  نا  تهج  هب  درامش ، یم  عینش  ار  نا  ای  دنک  یم  راکنا  ار  نا  هدنناوخ  هدمآ و  ناینیـشیپ  ربخ  زا  مباتک  نیا  رد  هک  هچنا  »
لقن ام  يارب  نارگید  و  تسین ، ام  هیحان  زا  تایاور  نیا  هک  دـنادب  دـیاب  هکلب  درادـن ، یهاگآ  نا  تقیقح  زا  هتـسنادن و  ار  نا  تحص 

(494 «.) مینک یم  لقن  امش  يارب  دنا  هدرک  لقن  هتشاذگ و  ثرا  هب  ام  يارب  نارگید  هک  هنوگ  نآ  زین  ام  دنا و  هدرک 

ار شباتک  رابخا  ثیداحا و  رد  هشقاـنم  باـب  هکلب  تسا ، هدرکن  حیحـصت  ار  شباـتک  تاـیاور  ماـمت  دوخ  يربط  بلطم ، نیا  قباـطم 
.تسا هتشاذگ  زاب  قّقحم  يارب 

: دیوگ يربط » خیرات   » هرابرد رهزالا  هّلجم  رد  نیدلا  ّبحم  هب  فورعم  بیطخ ، خیش 

.دنک و هعجارم  لیدعت  حرج و  بتک  رد  باتک  نا  نایوار  مجارت  لاح و  حرـش  هب  هک  دربب  عفن  يربط  رابخا  زا  دناوت  یم  یـسک  اهنت  »
«. دوش یم  تفای  ...و  یبهذ  ظافحلاهرکذت »  » لیبق زا  ییاه  باتک  رد  نانا  دیتاسا  يربط و  خویش  مجارت 

نایوار زا  یتخانـش  زگره  دننک و  یم  عمج  دوخ  یناسفن  ياهاوه  اب  مزیه  دننامه  ار  تایاور  هک  یناسک  اّما  : » دـیوگ یم  همادا  رد  وا 
دلج دنچ و  هحفـص  رد  تسا ، هدـمآ  يربط  باتک  رد  هک  دـننک  هراشا  تیاور  لیذ  رد  هک  دـننک  یم  افتکا  نیا  هب  اهنت  و  دـنرادن ، نا 

هدافتسا رد  مدرم  نیرترود  زا  نانآ  تسا ، هتفای  مامت  لمع  نیا  اب  ناشمهم  راک  هک  دننک  یم  نامگ  و  دنچ ،
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(495 «.) دنا یخیرات  تیاور  نارازه  زا 

نم هب  تشون  دیوگ : یم  دنک ، یم  لقن  تیاور  يرس  زا  هک  یماگنه  يو  .تسا  يربط  تیاور  دنس  هلسلس  زا  درف  نیلوا  وا  يرس   - 2
رد یلو  .دهد  تبسن  شا  هریشع  ای  ردپ  هب  هک  نآ  نودب  دیوگ  یم  ار  نیا  .تسا  هتشون  نم  رب  يرس  هک  هچنا  رد  دیوگ : یم  ای  يرس ،
زا .ییحی  دنزرف  يرـس  ارم  درک  ثیدح  ( 496 «،) ییحی نب  يرـسلا  ینثدح  : » دیوگ یم  هدینـش  تیاور  وا  زا  ههفاشم  اب  هک  دروم  کی 

.تسا ییحی  دنزرف  يرس  دروا  یمن  نایم  هب  يرس  ردپ  زا  یمسا  هک  رگید  دراوم  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  ریبعت  نیا 

هدمآ اجنآ  رد  .تسا  هدرک  رکذ  ییحی  ار  وا  ردپ  هدـمآ و  رکاسع  نبا  زا  قشمد » هنیدـم  خـیرات   » رد هک  تسا  یتیاور  اعدا  نیا  دـیؤم 
نیب ددرم  هکلب  تسین  هدش  هتخانـش  هدوب و  لوهجم  درف  نیا  لاح  نیع  رد  یلو  .رمع  نب  فیـس  زا  بیعـش ، زا  ییحی  نب  يرـس  تسا :

: تسا رفن  دنچ 

؛ يرس دنزرف  دانه  یخا  دنزرف  يرس  دنزرف  يرس  فلا )

.تسا هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  یسک  هچ  هدرکن  هراشا  یسک  هدشن و  لقن  تیاور  وا  زا  یلو  تسا ، هدوب  يربط  رصع  رد  صخـش  نیا 
رد .دنشاب  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  یناسک  هدرک و  ثیدح  یسک  زا  هک  نیا  ای  هدرکن ، فیـصوت  ثدحم  ناونع  هب  ار  وا  یـسک  زین  و 

.تسا لوهجم  درف  نیا  هجیتن 

؛ سایا دنزرف  ییحی  دنزرف  يرس  ب )

نوچ تسا ؛ هدوب  يربط  تدالو  زا  لـبق  لاـس  تفه  هاـجنپ و  ینعی  167 ه ق )  ) لاس رد  وا  تاـفو  اریز  تسا ؛ هدوبن  يربط  رـصاعم  وا 
ناوت یمن  اذل  و.تسا  هداتفا  قافتا  310 ه ق )  ) لاس رد  وا  تافو  و  224 ه ق )  ) لاس رد  يربط  تدالو 
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هب هدـش  هتخانـش  هک  یـسک  تبـسن ، نیا  اـب  ریدـقت  ره  هب  .تسناد  ساـیا  نب  ییحی  نب  يرـس  هدـمآ  تیاور  نیا  دنـس  رد  هک  ار  هچنا 
.درادن دوجو  دشاب  تیاور  هب  روهشم  ای  ثیدح 

؛ یفوک ینادمه  لیعامسا  دنزرف  يرس  ج )

وا تایاور  در  بجوم  هک  تسا  یفاصوا  هب  فصّتم  هک  تسا  یـسک  وا  دشاب ، صخـش  نیا  يربط  ثیدـح  رد  يرـس  هک  یتروص  رد 
هتسناد و هقثریغ  ار  وا  یئاسن  دواد و  وبا  كرابملا و  نبا  زین  .دنا و  هدرک  یفرعم  ثیدحلا  كورتم  فیعـض ، ار  وا  یخرب  .دش  دهاوخ 

(497) .دنک یمن  تعباتم  ار  نا  يدحا  هدرک ، تیاور  هک  ار  یثیداحا  دیوگ : یم  يدع  نبا 

؛ لهس نب  مصاع  نب  يرس  د )

هدرک و بیذکت  ار  وا  شارف  نبا  لاح  نیع  رد  یلو  هدوب ، دادـغب  رد  258 ه ق )  ) لاس رد  شتافو  اریز  تسا ؛ يربط  رصاعم  هچرگ  وا 
زا هنومن  ود  زین  یبهذ  هدرک و  یفرعم  ثیدـح  هدـننک  لـعج  ار  وا  شاـقن  .تسا و  هتـسناد  تسـس  ثیدـح ، لـقن  رد  ار  وا  يدـع  نبا 

(498) .تسا هدرک  رکذ  ار  وا  یلعج  ثیداحا 

.تسا فیـس  زا  اه  باتک  ياور  میهاربا  نب  بیعـش  دیوگ : یم  یبهذ  .دشاب  یم  لوهجم  هک  تسا  میهاربا  نب  بیعـش  وا  بیعـش   - 3
(500) .تسا هتسناد  فورعم  ریغ  یصخش  هدرک و  رکذ  ار  وا  يدع  نبا  ( 499) .دراد دوجو  تلاهج  وا  رد 

رمع نب  فیس   - 4

نامه دیسا  و  ( 501) .تسا هدما  باسنالا » بابل   » باتک و  يربط » خـیرات   » رد هک  هنوگ  نآ  تسا ، يدیـسا  یمیمت  رمع  نب  فیـس  وا 
رد .تسا و  هدـما  بیذـهتلا » هصـالخ   » باـتک رد  هک  هنوـگ  نآ  تسا  ق.ه )  170  ) لاس زا  دـعب  وا  تاـفو  ( 502) .تسا میمت  نبرمع 

نوراه نامز  رد  فیس  هک  مدناوخ  یبهذ  ّطخ  هب  نم  هک  هدمآ  بیذهت »  » باتک
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.تسا هتفر  ایند  زا  دیشرلا 

فیس تافیلات 

هک هنوگ  نآ  یلع ،» هشئاع و  ریـسم  لمجلا و   » يرگید و  هدرلا » ریبکلا و  حوتفلا   » مان هب  یکی  هدومن  فیلات  باـتک  ود  رمع  نب  فیس 
.تسا هدمآ  هیادهلا »  » و تسرهفلا »  » باتک رد 

نباو .تسا  هدومن  عیزوت  فلتخم  ياه  لاس  ثداوح  رد  ار  وا  ثیداـحا  هدرک و  لـقن  تیاور  رمع  نب  فیـس  باـتک  ود  ره  زا  يربط 
خیرات رد  یبهذ  زین  .دشاب و  هتشاد  وا  تافیلات  زا  يرکذ  هک  نآ  نودب  هدرک ، لقن  فلتخم  دارفا  همجرت  رد  ار  وا  ثیداحا  زین  رکاسع 

رد رکب  یبا  نبا  نینچمه  .تسا  هدرب  ماـن  شباـتک  همدـقم  رد  وا  فیلاـت  مسا  هب  هدرک و  لـقن  رمع  نب  فیـس  تاـیاور  زا  دوخ  ریبـک 
نبا هتشاد ، دوجو  وا  دزن  هک  هدرک  رمع  نب  فیس  باتک  دوجو  هب  حیرصت  هک  یـسک  نیرخا  .تسا و  هدرک  نینچنیا  دیهمتلا »  » باتک

.تسا هباصالا »  » باتک رد  يرجه )  852  ) لاس یّفوتم  رجح 

رمع نب  فیس  باتک  ود  یسررب 

حوتفلا و  » ياه مان  هب  هدرک  فیلات  باـتک  ود  هدرک ، تلحر  اـیند  زا  يرجه  مود  نرق  رد  هک  یمیمت  رمع  نب  فیـس  ماـن  هب  یـصخش 
هللا یلـصادخ  لوسر  باحـصا  ناونع  هب  یلایخ  يدارفا  لعج  زا  تسا  رپ  باتک  ود  نیا  رد  یلع .» هشئاع و  ریـسم  لـمجلا و   » و هدرلا »

هدرک لعج  ار  یثداوح  زین  .تسا و  هدرک  فیرحت  یلک  روط  هب  ار  یثداوح  زین  .تسا و  هتـشادن  یجراـخ  دوجو  الـصا  هک  هلاو  هیلع 
هتفرگ هرخـسم  هب  ار  نانآ  دیاقع  هدرک و  رـشتنم  ناناملـسم  نیب  ار  یتافارخ  نینچمه  .تسا و  هتـشادن  خـیرات  رد  یـساسا  لصا و  هک 

.داد میهاوخ  حیضوت  هصالخ  روط  هب  ار  دراوم  نیا  زا  کیره  کنیا  .تسا 

رمع نب  فیس  تایاور  یّلک  دقن 

قیثوت و ار  وا  دنا  هتـساوخ  فلتخم  ياه  هار  زا  هدمارب و  رمع  نب  فیـس  تایاور  یّلک  حیحـصت  ددـصرد  تنـس  لها  ءاملع  زا  یخرب 
.دننک هیجوت  ار  وا  تایاور 

ناوـنع هب  هلاـقم  نـیا  رد  وا  .تـسا  ( 9889  ) هرامـش ضاـیرلا »  » هفیحـص رد  يا  هلاـقم  رد  رکـسع  هَّللادـبع  رتـکد  دارفا  نـیا  هـلمج  زا 
لباق اه  نآ  همه  هک  هدرک  اعدا  رمع  نب  فیس  دییات  رد  ار  یبلاطم  رقیـشا » هدلب  یف  رمع  نب  فیـسل  حوتفلا  هدرلا و  باتک  هطوطخم  »

: هلمج نا  زا  تسا ، هشقانم 

.تسا هدش  لقن  تیاور  رایسب  وا  زا  هدوب و  املع  دامتعا  دروم  رمع  نب  فیس  باتک   - 1

 . ...و تسا  هدومن  فیعضت  ار  وا  هک  سکره  رب  ضارتعا  ضیرعت و   - 2

: مینک یم  لقن  رمع  نب  فیس  تایاور  هرابرد  ار  یتاشقانم  یّلک  روط  هب  کنیا 

رمع نب  فیس  فعض   - 1
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وا هرابرد  ای  هدرک  رکذ  ار  وا  همجرت  هک  تنس  لها  نویلاجر  ناثدحم و  مییوگ : یم  رمع  نب  فیس  قیثوت  رد  رکسع  رتکد  در  رد 
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هک هچنا  فالخرب  .تسا و  فلتخم  فعض  حرج و  رد  نانا  تارابع  هچرگ  دنا ؛ هدومن  عامجا  وا  فعـض  رب  یگمه  دنا ، هتفگ  نخس 
قیثوت ار  وا  سک  چـیه  هک  تسا  نا  قح  دوش ، یم  هدافتـسا  قیثوت  یبـهذ  رجح و  نبا  ظـفاح  تاراـبع  زا  هک  دـنا  هدرک  مهوت  یخرب 

.مینک یم  هراشا  نانآ  تارابع  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا  هدومنن 

وا زا  لوپ  کی  هنم ،» ریخ  سلف  : » دـیوگ یم  وا  هرابرد  يرجه )  232  ) نیعم نب  ییحی  تنـس ، لها  دزن  لیدـعت  حرج و  لها  ماما   - 1
.تسا فیعض  وا  دیوگ : یم  رگید  ییاج  رد  .تسا و  رتهب 

«. تسا ثیدحلا  فیعض  وا  : » دیوگ یم  يرجه )  264  ) يزار هعرزوبا   - 2

.تسا دیدش  حرج  ریبعت ، نیا  و  دیا » یمن  باسح  هب  يزیچ  فیس  : » دیوگ یم  ننس  بحاص  يرجه )  275  ) دوادوبا  - 3

«. تسا يدقاو  ثیدح  هیبش  شثیدح  تسا و  كورتم  وا  : » دیوگ یم  يرجه )  377  ) يزار متاحوبا   - 4

«. تسا شزرا  یب  وا  تیاور  ثیدح و  : » دیوگ یم  فیس  هرابرد  يرجه )  277  ) يوسف نایفس  نب  بوقعی   - 5

«. تسا فیعض  وا  : » دیوگ یم  نیکورتملا » ءافعضلا و   » باتک رد  ننس  بحاص  يرجه )  303  ) یئاسن  - 6

زین دنک و  یمن  لقن  یکدنا  دراوم  رد  زج  هب  ار  لیدعت  حرج و  لاوقا  شخیرات ، باتک  رد  هک  نیا  دوجو  اب  يرجه )  310  ) يربط  - 7
هدومن رمع  نب  فیـس  فعـض  هب  حیرـصت  يدراوم  رد  یلو  دـهد ، یمن  رارق  حرج  دروم  ار  هدرک  لقن  تیاور  اه  نا  زا  هک  ییاـفعض 

(503) .تسا هدومن  تفلاخم  عامجا  اب  فیس  هک  هدرک  رکذ  دروم  کی  زا  شیب  رد  وا  .تسا 

«. دوش یمن  تعباتم  فیس  ثیداحا  رتشیب  : » دیوگ یم  ریبکلا » ءافعضلا   » باتک بحاص  يرجه )  322  ) یلیقع  - 8

وا : » دیوگ یم  فیس  هرابرد  لیدعتلا » حرجلا و   » باتک بحاص  يرجه )  327  ) متاح یبا  نب  نمحرلادبع   - 9
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«. تسا ثیدحلا  كورتم 

(504) .تسا فیعض  فیس  دیوگ : یم  يرجه )  353  ) نکس نبا   - 10

هقث دارفا  زا  ار  یلعج  تایاور  : » دیوگ یم  وا  هرابرد  هدروآ و  دوخ  نیحورجملا »  » باتک رد  ار  فیس  يرجه )  354  ) نابح نبا   - 11
«. تسا هدش  زین  رفک  هب  مهتم  هدرک و  یم  ثیدح  لعج  وا  هک  دنا  هتفگ  دنک و  یم  لقن 

فیـس ثیداـحا  زا  یخرب  دـیوگ : یم  هدروآ و  لاـجرلا » ءافعـض  یف  لـماکلا   » باـتک رد  ار  فیـس  يرجه )  365  ) يدـع نـبا   - 12
.تسا رکنم  اه  نآ  مومع  یلو  روهشم ،

.تسا هدرک  یفرعم  فیعض  كورتم و  ار  فیس  للعلا »  » باتک بحاص  يرجه )  385  ) ینطقراد  - 13

طقاس تیاور  رد  تسا و  رفک  هب  مهتم  فیس  : » دیوگ یم  وا  هرابرد  نیحیحـصلا » یلع  كردتـسملا   » بحاص يروباشین  مکاح   - 14
«. دشاب یم 

.تسا هداد  رارق  دییات  دروم  ار  نا  هدرک و  لقن  ار  متاح  یبا  مالک  يرجه )  463  ) ربلادبع نبا   - 15

.تسا هدروآ  دوخ  ءافعضلا »  » باتک رد  ار  وا  يرجه )  571  ) يزوج نبا   - 16

(505 «.) دنا هدومن  شا  هقدنز  هب  مهتم  هدرک و  كرت  ار  وا  املع  : » دیوگ یم  فشاکلا »  » باتک رد  يرجه )  747  ) یبهذ  - 17

(506 «.) تسا فیعض  ثیدح  رد  وا  :» دیوگ یم  بیذهتلا » بیرقت  » رد يرجه )  852  ) رجح نبا   - 18

لقن نیلوهجم  زا  زج  هب  هک  وا  هرابرد  تسا  قافتا  رفک ، هب  مهّتم  عاّضو ، رمع  نب  فیـس  : » دیوگ یم  ینابت  یبرع  دّـمحم  خیـش   - 19
(507 «.) دنک یمن  ثیدح 

حرط رب  زین  دنک و  یمن  ثیدح  لقن  نیلوهجم  زا  زج  هب  فیـس  هک  نیا  رب  دـنا  هدرک  قافتا  دـقن  لها  : » دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
(508 «.) دنا هدومن  قافتا  وا  تایاور 

(509) .تسا هدرک  فیعضت  ار  رمع  نب  فیس  ثیداحا  زین  نیرصاعم  زا  ینابلا  نیدلا  رصان   - 20

فعض تیاهن  رد  هک  دنک  یم  لقن  تیاور  يدایز  نایوار  زا  يربط  : » دیوگ یم  نیرصاعم  زا  يرمع  مرکا   - 21
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(510 «.) ...رمع نب  فیس  یبلک و  نب  ماشه  دننامه  دنشاب  یم 

رمع نب  فیس  دیناسا  فعض   - 2

وا قیثوت  رب  رارصا  نیبّصعتم ، زا  یخرب  دننامه  میرذگب و  تنـس  لها  نویلاجر  طسوت  هب  رمع  نب  فیـس  فیعـضت  زا  ام  هک  ضرف  رب 
.دنتسین حیحص  ربخ ، يوار  ات  وا  زا  فیس و  هب  ات  اهدنس  اریز  مییامن ؛ حیحصت  ار  وا  تایاور  میناوت  یمن  یلو  میشاب ، هتشاد 

شتایاور رد  تسا و  لوهجم  یفوک  میهاربا  نب  بیعـش  ینعی  تسا ؛ وا  تایاور  لقن  رد  صـصختم  هک  فیـس  درگاش  هنومن : باب  زا 
(511) .دنا هدرک  هلمح  وا  رب  ناینیشیپ  اذل  دراد و  دوجو  تارکنم 

بیعش ار  تیاور  ( 730  ) فیس تیاور  ( 800  ) زا اریز  تسا ؛ بیعش  زا  رمع  نب  فیـس  تایاور  دصرد  دون  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
.تسا هدرک  لقن 

زا وا  درادن ، لاصتا  چیه  هک  هدرک  رکذ  ار  یعطقنم  رابخا  هک  تسا  یناخروم  هلمج  زا  رمع  نب  فیس  فیـس  تایاور  رد  عاطقنا   - 3
نا زا  هک  دندوب ، هدشن  دـلوتم  رـصع  نا  رد  یّلک  روط  هب  دـنا و  هدوبن  رـضاح  دـهاش و  ثداوح  رد  هک  دـنک  یم  لقن  تیاور  یناسک 

،351 ، 357 ، 244 ، 249 ، 243 ، 223 ، 262 ، 259 ، 242 ، 227 ، 225 ، 187 ، 185 ياه : هرامـش  باتک ، موس  دـلج  هب  ناوت  یم  هلمج 
،601 ، 600 ، 602 ، 603 ، 599 ، 37 ، 368 ، 367 ، 354 ، 347 ، 40 ، 348 ، 355 ، 256 ، 264 ، 263 ، 258 ، 266 ، 260 ، 261 ، 353 ، 350

یلو دنا  هدوبن  ثداوح  هنحص  رد  رـضاح  هک  هدرک  تیاور  یناسک  زا  فیـس  هک  تسا  یتایاور  هنومن  اه  نیا  .درک  هراشا   610 ، 612
.تسا هدرک  ثیدح  لقن  اه  نآ  زا  لاح  نیع  رد 

يا همجرت  رکذ و  دنلوهجم و  هک  هدرک  لقن  تیاور  يدارفا  زا  رمع  نب  فیس  نیلوهجم  زا  لقن   - 4
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يدارفا زا  وا  .تسا  هدومن  تلاهج  هب  فیـصوت  هدرک ، رکذ  ار  اه  نآ  یـسک  رگا  و  درادن ، دوجو  لیدعت  حرج و  باتک  رد  اه  نآ  زا 
یگمه هک  هدرک  ثیدح  لقن  نارگید  هیفـص و  وبا  و  مساق ، نب  نصغ  فسوی ، نب  لهـس  لیـضف ، نبرـشبم  دیز ، نب  رینتـسم  نوچمه 

.دنک یم  ثیدح  لقن  نانیمطا  دروم  هقث و  دارفا  زا  ردان  روط  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دنلوهجم ،

هدرکن كرد  ار  نانآ  زگره  هک  هدرک  لـقن  تیاور  یناـسک  زا  رمع  نب  فیـس  تسا  هدرکن  كرد  ار  ناـنآ  هک  یناـسک  زا  لـقن   - 5
هک تسا  یـسک  فیـس  .دنزب  اج  نیعبات  نیب  رد  ار  دوخ  هک  تسا  بلطم  نیا  تابثا  ددصرد  ایوگ  و  کلام ، نب  سنا  نوچمه  تسا ؛

اذـل تسا ، هتفای  تافو  يرجه )  90  ) لاس زا  دـعب  کلام  نب  سنا  یلو  هدرک ، توف  دیـشرلا  نوراه  رـصع  رد  يرجه )  180  ) لاس رد 
هب دیعب  نیا  دشاب و  هتشاد  رمع  لاس  فیس 100  رگا  هزات  دشاب ، هدینش  ثیدح  تسا  هدوب  لاس  هد  شرمع  هک  یلاح  رد  سنا  زا  دیاب 

.دسر یم  رظن 

دنسلا حیحص  تایاور  اب  تفلاخم   - 6

فالتخا وا  تایاور  هک  درب  یم  یپ  دنک  یم  هسیاقم  رمع  نب  فیـس  تایاور  اب  ار  نا  دنک و  یم  هعلاطم  ار  خـیرات  ناسنا  هک  یماگنه 
.دراد نارگید  فنخم و  یبا  يدقاو و  هّبش و  نبا  قاحسا و  نبا  لاثما  ناخروم ؛ هیقب  تایاور  اب  يدایز 

نارگید دزن  هدرک و  لقن  ار  هفوک  رد  رمخ  برـش  تهج  هب  هبقع  نبدـیلو  ندروخ  هنایزات  هصق  حیحـص »  » رد ملـسم  هک  نیا  هلمج  زا 
بدنج دننامه  حلاص ؛ دارفا  زا  یتعامج  نا  رب  هک  یعوضوم  .تسا  هدمآ  باسح  هب  یخیرات  تباوث  تامّلسم و  زا  هصق  نیا  زین 
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هدرک هئربت  دح ، زا  ار  دیلو  هداد و  هولج  سکعرب  ار  عوضوم  رمع  نب  فیس  یلو...تسا  هداد  یهاوگ  تداهش و  هباحص  زا  ریهز  نب 
.تسا هدرک  یفرعم  وگغورد  ار  دوهش  و 

هیما ینب  نعط  ماقم  رد  هک  نیعبات  هباحـص و  ناگرزب  ناش  رد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  فیـس  نیعباـتو  هباحـص  ناـگرزب  نعط   - 7
هدرک دراو  نعط  حدق و  نارگید ، و  دیزی ، نب  دوسا  رتشا ، کلام  ناحوص ، نبدیز  يرافغ ، رذوبا  رـسای ، نبرامع  نوچمه  دـندمآرب ؛

.دروا یم  باسح  هب  ابس  نب  هَّللادبع  نادرگاش  زا  ار  رسای  رامع  رذوبا و  هک  مینک  یم  هدهاشم  وا  تایاور  رد  اذل  و  تسا ،

ادیدش هدوب و  هیما  ینب  رادفرط  وا  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دنک  یم  هعلاطم  ار  رمع  نب  فیس  تایاور  هک  یسک  یبهذم  لیامت   - 8
.تسا هدرک  لقن  يراوگرزب  تعاجش و  رد  نیغورد  ییایاضق  نانآ  يارب  .تسا و  هدرک  یم  عافد  نانا  زا  یخیرات  قیاقح  فیرحت  اب 

.دننک یم  ثیدح  لقن  ناشیا  زا  وا  لاثما  بیطخ و  نیدلا  ّبحم  نوچمه  رصاعم ؛ هیما  ینب  نارادفرط  هک  مینک  یم  هدهاشم  اذل  و 

يرایسب یلایخ  تایـصخش  هک  مینک  یم  هدهاشم  اذل  تسا ، میمت  هلیبق  زا  هک  تهج  نا  زا  رمع  نب  فیـس  فیـس  يا  هلیبق  لیامت   - 9
نب عاقعق  هب  ناوت  یم  هنومن  باب  زا  هک  دزاس ، یم  تاحوتف  اه و  تعاجش  زا  یلایخ  يایاضق  نانآ  يارب  دشارت و  یم  میمت  ینب  زا  ار 

.دومن هراشا  یمیمت  ورمع 

دنسلا حیحص  ثیداحا  لاطبا   - 10

رارق یقایس  رد  ار  اه  نآ  زا  کیره  هک  نیا  ای  دنک و  یم  لقن  ناصقن  ای  هدایز  اب  فرحم  تروص  هب  ار  دنسلا  حیحـص  ثیداحا  فیس 
.دنک جراخ  هدرک  هدارا  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  ییانعم  زا  ات  دهد  یم 

ثیدح لاثم  باب  زا 
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باوح ياه  گس  هک  تسا  امش  زا  کیمادک  هک  متسناد  یم  شاک  يا  : » دومرف شنارسمه  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  ار  باوح 
ریثک و نبا  وا  زا  لبق  زین  تسا و  هدرمـش  رب  تایاور  ّحصا  زا  ار  نا  ینابلا  هدرک و  لقن  لبنح  نبدـمحا  هک  درک » دـنهاوخ  ادـص  وا  رب 

نا يوار  الوا : هک  هدرک  لقن  دنـس  اب  هدرک و  فیرحت  ار  ثیدـح  نیا  دـنا ، هدرک  حیحـصت  یبهذ  مکاـح و  ناـّبح و  نبا  رجح و  نبا 
لمز ما  ماـن  هب  يرگید  نز  هب  هکلب  هتفگن  شنارـسمه  هب  ترـضح  ار  راـتفگ  نیا  هک  هدـمآ  نینچ  نا  نتم  رد  اـیناث : .تـسا و  کـلاه 

.تسا هدومرف 

رکذ ار  ییاه  هکرعم  اه و  گنج  هک  تسا  یصخش  اهنت  رمع  نب  فیس  ماوع  هجوت  بلج  تهج  هب  نیغورد  ياه  هصق  تایاور   - 11
مینک یم  هدهاشم  اذل  .دـننک  یم  رواب  مدرم  ماوع  طقف  هک  ار  ییاه  گنج  دـنا ، هدرکن  اه  نآ  زا  يرکذ  زگره  نارگید  هک  دـنک  یم 

زا دعب  مدرم  .دوب  يربط  تخاس  رـشتنم  ار  وا  ثیداحا  هک  یـسک  لوا  و  دشن ، رـشتنم  شتافو  زا  دعب  مین  نرق و  کی  ات  وا  تایاور  هک 
هدرک هراشا  نا  هب  یکلام  ناحرف  نب  نسح  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  دـندرک و  جاجتحا  هعیـش  اب  هلباقم  تهج  هب  تاـیاور  نیا  هب  يربط 

.تسا

تمذم رد  هعیـش  نوچ  .دنک و  یم  عافد  نانآ  زا  هدرک و  دـیجمت  ار  هیما  ینب  تشذـگ ، هک  هنوگ  نآ  فیـس  تایاور  : » دـیوگ یم  وا 
.دنتفای يوما  رـصنع  زا  عافد  رد  ار  يدنمـشزرا  جنگ  فیـس  تایاور  رد  هعیـش  نافلاخم  اذل  هدرک ، ولغ  هیما  ینب  وا و  نایلاو  نامثع و 

اذل ...تفرگ  رارق  هعیش  دض  رب  تنس  لها  هیحان  زا  عافد  اشنم  فیس  تایاور  نا ، زا  دعب 
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(512 «.) ...دندومن دامتعا  اه  نا  رب  تهج  نیمه  هب  زین  نارصاعم  دش و  رشتنم  فیس  تایاور 

لعج هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يارب  یباحـص  هاجنپ  دص و  زا  شیب  شتایاور  رد  رمع  نب  فیـس   » یغورد باحـصا  لعج   - 12
هلیبق زا  نانآ  زا  رفن  هن  تسیب و  میا ، هتخادرپ  باتک  دـلج  ود  رد  ناـنآ  زا  رفن  هس  دون و  هب  دوخ  لـصفم  ياـه  ثحب  رد  اـم  هک  هدرک 
تباث ثیدح  تیاور و  رعش و  تازجعم و  نیغورد و  تاحوتف  اب  هطبار  رد  یتایاور  یلعج  دارفا  نیا  يارب  رگید  یفرط  زا  .تسا  میمت 

رمع نب  فیـس  ار  یگمه  هکلب  .تسین  جراخ  رد  نانآ  زا  يربخ  هدرکن و  قلخ  ار  نانآ  زگره  لاعتم  دنوادخ  هک  يدارفا  .تسا  هدرک 
باـب زا  تسا ؛ هدرک  لـقن  ناـنآ  زا  ار  نیغورد  یتاـیاور  هدرک و  لـعج  ار  ناـیوار  زا  رگید  رفن  اـه  هد  هک  هنوگ  ناـمه  هدرک ، لـعج 
رادقم نیا  زا  رتمک  زین  یخرب  .تسا و  هدرک  لقن  تیاور  ( 216  ) وا زا  هدرک و  لعج  هریون  نب  داوس  نب  دّمحم  مان  هب  ار  یسک  هنومن :

.تسا هدرک  لقن  تیاور  کی  دح  هب  ات 

يارب ییارعـش  زین  .تسا و  هدرک  لعج  ار  نانآ  فیـس  هک  تسا  دارفا  رگید  هضیمح و  طاو ، زاـهزه ، ریعـس ، یلعج ، دارفا  هلمج  زا  و 
هدوـمن لـعج  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  ياـهروشک  يارب  ار  نـیغورد  ییاـه  نیمزرـس  ناـیمور و  نایــسراف و  يارب  یناربـهر  برع و 

(513 «) تسا

، هماسا رکشل  نداتسرف  هیضق  دننامه  تسا ؛ هدرک  فیرحت  ار  يرایسب  يایاضق  شباتک  ود  رد  رمع  نب  فیـس  ثداوح  فیرحت   - 13
هک هچنا  اب  هک  ایاضق  رگید  نامثع و  تعیب  يروش ، هصق  باوح ، ياـه  گـس  ندرک  ادـص  هریون ، نب  کـلام  هصق  هفیقـس ، يارجاـم 

ناخروم روهشم 
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.درادن يراگزاس  دنا  هدرک  لقن 

لوسر زا  ایاصو  نیا  هک  دنا  هتفگ  ناخروم  رگید  هک  یلاح  رد  هدش ، رکذ  هماسا  يارب  رکبوبا  زا  تیـصو  هد  دـیز ، نب  هماسا  هصق  رد 
(514) .تسا هماسا  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ 

ار یبلطم  دنک ، تباث  ار  بلطم  نیا  هک  نا  يارب  و  درک ، تعیب  هارکا  اب  هدابع  نب  دعس  دنک : یم  لقن  رمع  نب  فیس  هفیقـس ، هعقاو  رد 
نا تنـس  لها  ناخروم  دزن  روهـشم  هک  نیا  اب  تسا ، هداتفا  قاـفتا  دارفا  ریاـسو  وا  نیب  هک  تسا  هداد  تبـسن  دعـس  هب  هدرک و  لـعج 
رود شلایع  لها و  زا  هک  یلاح  رد  دـیناسر ، لـتق  هب  ار  وا  ریت  ود  اـب  ّنج  ناـنآ  ریبعت  هب  هک  نآ  اـت  درکن  تعیب  زگره  دعـس  هک  تسا 

.دوب هدرکن  تعیب  هفیلخ  اب  اریز  دوب ؛

رکبوبا هک  دیـسر  وا  هب  ربخ  نوچ  .دوب  دوخ  هناخ  رد  یلع  انامه  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تعیب  هرابرد  یتیاور  رد  و 
تعیب رد  هک  تشادن  تسود  اریز  دش ؛ جراخ  تعیب  تهج  هب  لزنم  زا  دوبن ، ءادر  نا  رب  هک  یـسابل  اب  تسا  هدرک  سولج  تعیب  يارب 

هک تسا  يزیچ  نا  فالخ  نیا  .دندروآ و  وا  دزن  ار  شـسابل  تسـشن و  وا  دزن  هاگ  نآ  ، درک تعیب  رکبوبا  اب  هک  نیا  ات  دنک ، يدـنک 
.دنا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یهارکا  تعیب  هرابرد  نارگید  يربط و 

ددـصرد هداد ، ماـجنا  هک  يریوزت  ّسد و  رگید و  تاـیاور  هب  ندرک  همیمـض  اـب  هدرک و  لـعج  یتاـیاور  هریوـن  نب  کـلام  هـصق  رد 
نب کلام  هب  نید  رد  دیدرت  کش و  نداد  تبـسن  اب  رگید  یفرط  زا  .دناهرب و  هدش  وا  رب  هک  یتاداقتنا  زا  ار  دیلو  نب  دلاخ  ات  هدمآرب 

ار وا  دادترا  ات  هدمآرب  ددصرد  هریون 
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یتیانج هجوتم  یسک  ات  تسا ، هدوبن  دیلو  نب  دلاخ  زا  يرکذ  اه  نآ  رد  هک  هدناسر  تابثا  هب  یثیداحا  رد  ار  راک  نیا  وا  .دیامن  تباث 
نیا .دنادب و  قح  بحاص  هریون  نب  کلام  نتـشک  رد  ار  دلاخ  رگید  یفرط  زا  و  دوشن ، هداد  ماجنا  هریون  نب  کلام  ّقح  رد  دلاخ  هک 

.دنا هدرک  لقن  هیضق  نیا  هرابرد  نیخروم  روهشم  هک  تسا  یبلطم  نا  فالخ 

اب دـلاخ  هک  هدوب  نیا  هب  دـلاخ  رکـشل  نامگ  نا ، تهج  هب  تسا و  هدوب  یهابتـشا  دـلاخ  بناج  زا  کلام  لتق  هک  هدرک  نامگ  فیس 
یبلعث يدسا و  لتاق ، روزا  نب  رارض  هدوب و  یموزخم  یشرق و  دلاخ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .دیوگ  یم  نخـس  نانآ  اب  هنانک  تغل 

!؟ دوش هدرب  هزین  رس  رب  شا  هلیبق  دارفا  کلام و  ياهرس  ات  داد  روتسد  دلاخ  ارچ  سپ  هدوب  ییاطخ  وا  لتق  رگا  .تسا و  هدوب 

.تسا رمع  نب  فیس  تایاور  تادرفنم  زا  همه  اه  نیا 

دـنک و دراو  للخ  نیملـسم  دـیاقع  رد  ات  هدرک  لعج  ار  يا  هروطـسا  ياه  هصق  هک  تسا  یـسک  رمع  نب  فیـس  تاـفارخ  رـشن   - 14
: زا دنترابع  هنیمز  نیا  رد  وا  تایاور  هلمج  زا  .دزاس  فرحنم  نانآ  يارب  ار  قیاقح 

(515) .دلاخ رد  ّمس  ندرکن  ریثات  تیاور  - 

(516) .رمع هب  ایبنا  ياه  تراشب  - 

(517) .ناناملسم ریبکت  اب  سمح  ياه  هناخ  ندش  بارخ  - 

(518) .رگید تازجعم  نداد و  وا  هب  بیغ  ربخ  و  وگغورد ، توبن  یعدم  دوسا  هب  کلم  ای  ناطیش  یحو  - 

.تسا یتشک  اب  زور  هنابش  کی  ریسم  هک  نیراد »  » ات لحاس  زا  ایرد  با  يور  رب  رکشل  تکرح  - 

.راکشا یبرع  نابز  اب  هیسداق  گنج  رد  یلعج  یباحص  یمیمت ، ورمع  نب  مصاع  اب  اهواگ  نتفگ  نخس  - 

حتف رد  ّنج  ندورس  رعش  - 
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.گنج نا  رد  میمت  فقوم  رب  نانا  ییوگانث  هیسداق و 

.ریسرهب حتف  رد  یمیمت  هبطق  نب  دوسا  نابز  رب  هکئالم  نتفگ  نخس  - 

.یلعج یفارخ و  ياه  هصق  ثیداحا و  رگید  و 

هدرک و تیارس  هدش  فیلات  وا  زا  دعب  هک  یمالـسا  خیرات  بتک  رگید  هب  رمع  نب  فیـس  ياه  غورد  هک  تسا  يربط  خیرات  باتک  زا 
یبدا و یثیدـح ، یخیرات ، ياه  باتک  زا  ردـصم  داتفه  زا  شیب  رد  یلعج  ياه  هصق  نیا  .دوش  یم  هتـشون  اه  باتک  رد  زین  نونکاـت 

.تسا هدش  هتشون  تنس  لها  رداصم  زا  اه  باتک  رگید 

نیقرشتسم بتک  رد  فیس  ثیداحا  راشتنا  ببس 

اذـل تسا  ناـنآ  عفن  هب  مالـسا  هرهچ  ندرک  هوشم  يارب  رمع  نب  فیـس  ثیداـحا  دـندرک  هدـهاشم  هک  اـجنآ  زا  نیقرـشتسم  زا  یخرب 
هب وا  تایاور  رد  اریز  دننک ؛ نیبدـب  ناناملـسم  مالـسا و  هب  ار  مدرم  ات  هتخاس  رـشتنم  ار  اه  نا  نکمم  وحن  ره  هب  ات  دـندمارب  ددـصرد 

.تسا هدش  هراشا  گنج  رد  تواسق  لتق و  رد  ناناملسم  يراک  فارسا 

رب ار  هک  ره  گنج و  ناریسا  ندرگ  ات  دنام  یقاب  اه  گنج  زا  یخرب  رد  بش  هس  زور و  هس  دلاخ  هک  تسا  هدمآ  فیـس  ثیداحا  رد 
اه هتشک  هرامش  هک  تشک  ردق  نا  .دزاس  يراج  رهن  نانآ  نوخ  زا  ات  دوب  هدرک  رذن  اریز  دنک ؛ ادج  ندب  زا  ار  تفای  یسرتسد  اه  نآ 

(519) ...تفر یم  رتارف  رفن  رازهدص  زا  اه  گنج  بلاغ  رد 

هلیح هعدخ و  ناناملـسم  نایم  رد  تسناوت  ابـس  نب  هَّللادـبع  مان  هب  يدوهی  یـصخش  هک  دـنتفای  نینچ  فیـس  ثیداحا  رد  ناقرـشتسم 
لئاسم هلمج  زا  هک  دنک  دراو  ار  يروما  نانآ  دیاقع  رد  زین  دیامن و  هارمگ  ار  وا  ناوریپ  هلاو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باحـصا  هدرک و 

دض رب  ار  دارفا  .دیا و  یمن  رامش  هب  نانآ  ینید 
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نودب دنا  هداهن  انب  اه  نآ  رب  ار  دوخ  يریگ  هجیتن  هدوب و  وا  تایاور  لابند  هب  ناقرـشتسم  هک  تسا  تهج  نیدب  ...دناروشب  رگیدـکی 
.دنوش ایوج  تایاور  نیا  دنس  زا  هک  نآ 

فیس تیاور  عبانم  همادا 

هیطع  - 5

تافو 110 ه ق )  ) لاـس رد  هک  تسا  یفوع  هیطع  وا  اـیا  تسیک ؟ تسین  مولعم  هدرک  لـقن  تیاور  وا  زا  رمع  نب  فیـس  هک  يا  هیطع 
.دشاب یم  رگید  یصخش  ای  و  تسا ؟ 121 ه ق )  ) لاس يافوتم  هک  تسا  یبالک  سیق  نب  هیطع  ای  هتفای ،

تلحر ایند  زا  ( 110  ) لاـس رد  هدوب و  نیعباـت  زا  یفوع  هیطع  اریز  دـسر ؛ یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  هک  تسا  یفوع  هیطع  وا  دارم  رگا 
ءارا وا  هرابرد  تنـس  لها  هک  يدوجو  اـب  .تسا  رخاـتم  وا  زا  اریز  تسا ؛ هدرکن  كرد  ار  وا  رمع  نب  فیـس  هجیتن  رد  .تسا و  هدرک 

.دنراد لیدعت  حرج و  زا  فلاختم 

.تسین هدش  هتخانش  یصخش  اذل  و  تسا ، هتشادن  رمع  نب  فیس  اب  یطابترا  زگره  هدوب و  یماش  وا  سیق ، نبهیطع  اّما  و 

یسعقف دیزی   - 6

یسک هچ  هک  تسین  صخشم  یلو  تسا ، وا  زا  هصق  عورـش  هتفرگ و  رارق  ابـس  نب  هَّللادبع  هصق  دنـس  هلـسلس  تیاهن  رد  صخـش  نیا 
هک تسا  یمهو  یتیـصخش  وا  هک  دسر  یمن  رظن  هب  دیعب  اذـل  .دوش و  یمن  تفای  مان  مسا و  نیا  هب  یـصخش  لاجر  بتک  رد  تسا و 
نا زا  ییاه  هنومن  هب  البق  هک  هنوگ  نامه  دیا ؛ یم  رب  يراک  نینچ  وا  لثم  یتیـصخش  زا  اریز  دـشاب ؛ هدرک  لعج  ار  نا  رمع  نب  فیس 

.دش هراشا 

رمع نب  فیس  تیاور 

تیعقوم هیئابس و  ابس و  نب  هَّللادبع  زا  خیرات  رداصم  رد  يرکذ  هک  میرب  یم  یپ  مینک ، انثتسا  خیرات  زا  ار  رمع  نب  فیـس  تیاور  رگا 
ابس و نبا  هرابرد  هداد و  ربخ  عوضوم  نیا  زا  هک  تسا  رمع  نب  فیس  راب  نیلوا  يارب  يرا ، .درادن  دوجو  نامثع  لتقم  هنتف و  رد  نانآ 
زا زین  رگید  نیخروم  هدرک و  لقن  ار  ربخ  نیا  رمع  نب  فیس  زا  یبهذ  رکاسع و  نبا  يربط و  .تسا و  هدروآ  نایم  هب  نخـس  نویئابس 

.دنا هدرک  رکذ  دوخ  یخیرات  رداصم  رد  ار  هصق  نیا  دارفا  نیا 

هدرکن لقن  ار  يربخ  وا  زا  هدرکن و  هیئابـس  ابـس و  نبا  زا  يدای  زگره  دنا ، هدوب  وا  رـصاعم  ای  يربط  رب  قباس  هک  رگید  نیخروم  یلو 
دعـس و نبا  باـتک  رد  هن  دوش و  یم  تفاـی  ربخ  نیا  يدـقاو  بتک  رد  هن  .دـنا  هدوب  رمع  نب  فیـس  زا  رخاـتم  هک  نیا  دوجو  اـب  دـنا ،
هک نیا  ای  دنتـسناد و  یم  یلایخ  یتیـصخش  ار  وا  هک  نیا  اـی  هدرب و  وا  ینید  یب  هب  یپ  ناـنآ  اـیوگ  .نارگید  هن  يرذـالب و  یبوقعی و 

، لصا زا  ار  فیس  تیاور  اذل  هدوب و  رکنم  هنتف  عوقو  رد  ار  وا  ریثات 
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.دنتسناد یم  ساسا  یب 

: دنا هدرک  هراشا  ابس  نبا  هب  يربط  زا  لبق  نیخروم  زا  رفن  ود  يرا 

هک هضفار  زا  تسا  یـسک  نیلوا  وا  .دنـشاب و  یمابـس  نب  هَّللادبع  هب  بوسنم  نانآ  دـیوگ : یم  هیئابـس  رکذ  ماگنه  هک  هبیتق  نبا  یکی 
(520) .دندنازوس شتا  رد  ار  وا  شباحصا  یلع و  اذل  .تسا و  نایملاع  راگدرورپ  یلع  تفگ : دش و  رفاک 

رد هک  تسا  يزیچ  نا  قباطم  هنیع  هب  هکلب  درادن ، نامثع  لتق  هنتف  رد  ابـس  نبا  تلاخد  اب  یطابترا  زگره  ترابع  نیا  هک  میناد  یم  و 
.تسا هدمآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا 

.تسا هدرکن  دای  وا  زا  رگید  ياه  هصق  رد  یلو  هدرک ، ریبعت  ءادوسلا  نبا  هب  وا  زا  هک  تسا  يرذالب  يرگید  و 

فیس رب  نیمدقتم  نیرصاعم و  لقن  مدع 

رد ابـس  نب  هَّللادبع  زا  يدای  زگره  دـنا ، هدوب  وا  رـصاعم  ای  هدوب و  رمع  نب  فیـس  رب  قباس  ثیدـح  نایوار  نیخروم و  زا  هک  یناسک 
.دنا هدومنن  رکذ  اه  هنتف  رد  وا  يارب  ار  یتیعقوم  هدرکن و  دوخ  تافّنصم  ثیداحا و 

نب ملسم  نبدمحم  و  يرجه ،) ت 94   ) ریبز نب  هورع  لاثما : هتـشذگ ، نیخروم  ثیدح و  نایوار  : » دیوگ یم  یباله  زیزعلادبع  رتکد 
( يرجه ت 240   ) طایخ نب  هفیلخ  و  يرجه ) ت 207   ) يدقاو و  يرجه ،) ت 150   ) قاحسا نبا  و  يرجه ،) ت 134  ) يرهز باهش 
« اهرابخا رصم و  حوتف   » باتک رد  يرجه ) ت 257   ) مکحلا نبا  و  تاقبطلا »  » باتک رد  يرجه ) ت 230   ) دعس نبا  و  شخیرات ، رد 
و هاـضقلا ،» هـالولا و   » باـتک رد  يرجه ) ت 283   ) يدـنک و  لاوـطلا ،» راـبخالا   » باـتک رد  يرجه ) ت 282   ) يروـنید هفینحوـبا  و 
، يرجه مراـهچ  موس و  نرق  ناـخروم  رگید  شباـتک و  رد  يرجه ) ت 346   ) يدوعـسم و  شخیراـت ، رد  يرجه ) ت 292   ) یبوقعی

ابس و نبا  زا  يرکذ  زگره 
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(521 «.) دنا هدرکن  ثداوح  رد  وا  تیعقوم 

هللا همحر  ینیما  همالع  زا  یمالک 

، عاّضو فیـس  زا  هدشن ، هتخانـش  هک  یلوهجم  بیعـش  زا  عاّضو ، باّذک  يرـس  تابتاکم  اب  ار  دوخ  خیرات  يربط  : » دیامرف یم  ناشیا 
ار اه  نآ  هک  تسا  هدیسر  تیاور   701 دنس ، نیا  اب  وا  خیرات  باتک  تاحفـص  رد  .تسا  هدرک  هوشم  رفک ، هب  مهّتم  طقاس ، كورتم ،
رد تاـیاور  نیا  .تسا  هدروا  ات 37 ه ق  لاـس 11  ثداوح  زا  ار  اـه  نآ  يربط  هدرک و  عضو  تباـث  قئاـقح  بیرخت  تهج  هب  فیس 

: بیترت نیا  هب  دشاب ، یم  هدنکارپ  شباتک  مجنپ  مراهچ و  موس و  ءزج 

.ثیدح ( 67 (، ) 11  ) لاس ثداوح  رد  ( 210  ) هحفص زا  باتک  نیا  موس  ءزج  رد  فلا )

.ثیدح ( 427 (، ) 12  ) لاس ثداوح  رد  مراهچ ، ءزج  رد  ب )

(522) .ثیدح ( 207 (، ) 37  - 23  ) لاس ثداوح  رد  مجنپ ، ءزج  رد  ج )

رمع نب  فیس  ریغ  زا  تایاور 

رمع نب  فیس  ریغ  زا  تایاور 

نیا .درادـن  دوجو  اه  نا  دنـس  رد  رمع  نب  فیـس  هک  دراد  دوجو  ابـس  نب  هَّللادـبع  اـب  هطبار  رد  يرگید  تاـیاور  دـنیوگ : یم  یخرب 
.تسا رکاسع  نبا  زا  قشمد » هنیدم  خیرات   » باتک رد  امومع  تایاور  نیا  .دیامن  تابثا  ار  شتیعقوم  وا و  دوجو  دناوت  یم  تایاور 

لوا تیاور 

نب دـمحم  نب  کلملادـبع  زا  ودره  نسحلا ، نبدـمحا  لضفلاوبا  نسحلا و  نبدـمحا  رهاطوبا  زا  یطامنا ، تاکربلاوبا  زا  رکاـسع  نبا 
لقن یبعـش  زا  دلاجم ، زا  شایع ، نب  رکبوبا  زا  ءالع ، نب  دمحم  زا  هبیـش ، یبا  نب  نامثع  نبدمحم  زا  فاوص ، نب  یلعوبا  زا  هَّللادـبع ،

.دوب ابس  نب  هَّللادبع  تفگ  غورد  هک  یسک  نیلوا  ابس ،» نب  هَّللادبع  بذک ، نم  لوا  : » تفگ هک  هدرک 

(523) .تسا هدرک  یم  قحان  هب  تواضق  دراوم  یخرب  رد  هک  هدوب  هیما  ینب  نایضاق  زا  یبعش  الوا : خساپ 

ءاوح مدآ و  ترـضح  هب  هک  تسا  ناطیـش  وگغورد  لوا  تایاور ، تایآ و  قباطم  اریز  دراد ؛ لکـشم  نتم  ثیح  زا  تیاور  نیا  ایناث :
(524 (؛» ...ِنیکَلَم انوکَت  ْنا  الا  ِهرَجَّشلا  هِذـه  ْنَع  اـمکُّبر  اـمکایهَن  اـم  : »... دـنک یم  لـقن  وا  ناـبز  زا  دـنوادخ  هک  اـجنا  تفگ ، غورد 

 .« ...دیوش هتشرف  ود  ادابم  هکنیا  يارب  زج  درکن  یهن  تخرد  نیا  زا  ار  امش  ناتراگدرورپ  »

امش يارب  مدوخ  ریغ  ییادخ  نم  ناگرزب ! يا  ( »... 525 (؛» ...يریَغ هلا  ْنِم  ْمَکل  ُتِْملَع  ام  اَلَْملا  اهیا  ای  : »... تفگ هک  تسا  نوعرف  ای  و 
 .« ...مسانش یمن 
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مود تیاور 

نب دمحا  ار  ام  داد  ربخ  هک  یسوبنالا ، نب  نیـسحلا  یبا  زا  میدناوخ ، نسحلا  نب  ییحی  هَّللادبع  یبا  رب  ام  دیوگ : یم  رکاسع  نبا  زین  و 
یبا نبا  زا  نیـسح ، نب  دـمحم  زا  هفزخ ، نب  دـمحم  نب  یلع  زا  زیزعلادـبع ، نب  دـحاولادبع  نب  دـمحم  میعن  یبا  زا  لـضف ، نـب  دـیبع 
نبا هک  مدـید  ار  هبجن  نب  بیـسم  تفگ : هک  مدینـش  لـیفطلاوبا  زا  تفگ : هک  ینهد  راـمع  زا  نایفـس ، زا  داـبع ، نبدـمحم  زا  همثیخ ،

غورد شلوسر  ادخ و  رب  تفگ : وا  تسا ؟ هدرک  هچ  دومرف : ترضح  .دروا  دوب  ربنم  يالاب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  ار  ءادوسلا 
.دیوگ یم 

رد الوا : خساپ 
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ابـس نبا  هلمج  نا  زا  هک  تسا  هدش  قالطا  يا  هدـع  رب  ءادوسلا  نبا  و  تسا ، هدـماین  نایم  هب  ابـس  نب  هَّللادـبع  زا  ینخـس  ثیدـح  نیا 
.تسا

.تسا هدشن  هنتف  رد  وا  دورو  وا و  هصق  هب  هراشا  ثیدح  نیا  رد  ایناث :

مهیلع تیب  لها  تایاور  رد  هک  هچنا  تهج  هب  ابس  نب  هَّللادبع  مان  هب  ار  یـصخش  دوجو  لصا  ام  میدرک ، هراشا  هک  هنوگ  نامه  اثلاث :
هتفگ یگرزب  غورد  دوخ  توبن  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تیهولا  ياعدا  رد  هک  دوب  یـسک  وا  مینک ، یمن  راـکنا  هدـمآ  مالـسلا 

.درادن تلالد  ار  دح  نیا  زا  شیب  ابس  نب  هَّللادبع  اب  تقباطم  دنس و  تحص  ضرفرب  زین  تایاور  نیا  .تسا 

موس تیاور 

لّمؤم مساقلاوبا  زا  یکم ، نب  نیـسحلاوبا  زا  ودره  هزمح ، نب  میرکلادـبع  دـمحموبا  يرـشب و  نب  قیرطب  نب  ییحی  مساقلاوبا  زا  زین  و 
زا بهو  نب  دیز  زا  هملـس ، زا  هبعـش ، زا  رفعج ، نب  دمحم  زا  رادنب ، زا  دعاص ، نب  دمحم  نب  ییحی  زا  ینابیـش ، دـمحم  نب  دـمحا  نب 

»!؟ دیدش هایس  نیا  يارب  تسیچ  راکچ و  ارم  « ؛»!؟ دوسالا تیمحلا  اذهل  امو  یلام  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.تسا هدماین  نایم  هب  ابس  نب  هَّللادبع  زا  ینخس  زین  تیاور  نیا  رد  الوا : خساپ 

.درک دوخ  توبن  نانمؤمریما و  ّقح  رد  وا  تیهولا  ياعدا  رب  لمح  دیاب  وا  رب  قابطنا  ضرف  رب  ایناث :

مراهچ تیاور 

، رـصن یبا  نب  دـمحموبا  زا  ءالعلا ، یبا  نب  مساقلاوبا  زا  ود  ره  جرفم ، نب  نسح  نب  هزمح  یلعی  وبا  سوواط و  نب  دّـمحم  وبا  زا  زین  و 
یلع هک  هدرک  لقن  دیز  زا  لیهک ، نب  هملـس  زا  هبعـش ، زا  قوزرم ، نب  ورمع  زا  برحر ، نب  ریهز  نب  دـمحا  زا  نامیلـس ، نب  همثیخ  زا 
هایـس نیا  اب  ارم  تسیچ  رمع ،» رکب و  یبا  یف  عقی  ناک  و  ابـس ، نب  هَّللادبع  ینعی  دوسالا  تیمحلا  اذـهل  یلام و  : » دومرف بلاط  یبا  نب 

.دش یم  رمع  رکب و  یبا  ضرعتم  وا  .ابس  نب  هَّللادبع  ینعی  دیدش 

باسح تیاور  ود  هبعـش ) زا  يوار   ) قوزرم نبورمع  ریـسفت  تهج  هب  ار  نا  یخرب  یلو  تسا ، قباس  تیاور  نامه  تیاور  نیا  خساپ 
.تسا و هدرک  هفاضا  نا  هب  زین  ار  دعب  هلمج  هدرک و  ریسفت  ابس  نب  هَّللادبع  هب  ار  دوسالا ) تیمحلا   ) هملک هک  تسا  وا  اریز  دنا ؛ هدرک 

نامه تیاور  نیا  اذل  .تسا  فورعم  اه  یفابلایخ  ماهوا و  ترثک  هب  قوزرم  نبرمع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
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اذـه یلاـم و   ) هلمج اـب  ار  نا  ردـنغ  .قوزرم  نبورمع  يرگید  ردـنغ و  یکی  دـنا : هدرک  لـقن  ار  نا  رفن  ود  هک  تـسا  هبعـش  تـیاور 
یکش .تسا و  هدرک  هفاضا  ار  ...ابـس ) نب  هَّللادبع   ) نا هب  هدرک و  يریـسفت  نا  رب  قوزرم  نبورمع  یلو  هدرک ، لقن  دوسالا ) تیمحلا 

دعب اریز  تسین ؛ ربتعم  قوزرم  نب  ورمع  ریسفت  هجیتن  رد  تسین ، اطخ  یفابلایخ و  هب  مهتم  قوزرم  نبورمع  دننامه  ردنغ )  ) هک تسین 
.تسا هدمآ  رمع  نب  فیس  زا 

وا دنسم  ریـسفت  اذل  و  تسا ، هلـصاف  لاس  ( 200  ) هثداـح لـصا  نیب  وا و  نیب  اریز  تسین ؛ تجح  قوزرم  نبورمع  ریـسفت  لاـح  ره  هب 
.نا هلصاف  اب  جردم و  هب  دسر  هچ  ات  درادن  رابتعا 

مجنپ تیاور 

نب یلعوبا  زا  ، یخبس هَّللادبع  نبدمحم  نبدمحم  رهاطلاوبا  و  شباتک ، رد  راّمت  نسوس  نب  نیـسح  نب  رفظم  نبدمحا  رکبوبا  زا  زین  وا 
زا صوحـالاوبا ، سنوی  نب  هَّللادـبع  نبدـمحا  زا  يوطـش ، یـسوم  نبدـمحا  زا  یمدا ، دـمحم  نب  رفعج  نبدـمحم  رکبوبا  زا  ناذاـش ،

ترضح .دنک  یم  رمع  رکب و  یبا  رب  صیقنت  ءادوسلا  نبا  هک  دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ربخ  تفگ : هک  هدرک  لقن  كامس  زا  هریغم ،
.تفگ نخس  ترضح  اب  وا  هرابرد  یسک  .درک  ار  وا  نتشک  دصق  ترضح  تفگ : ای  تساوخ ، ار  شریشمش  هدرک و  هثاغتـسا  ادخ  هب 

(526) .دندرک دیعبت  نئادم  هب  ار  وا  تهج  نیمه  هب  تفگ : وا  .دیهدن  ینکس  متسه  نم  هک  يروشک  رد  ار  وا  دومرف : ترضح 

ترـضح زا  دعب  رهاظ  رد  اریز  تسا ؛ هدرکن  كرد  زین  ار  وا  هدینـشن و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  برح  نب  كامـس  الوا : خـساپ 
یلاح رد  هدوب  يرجه )  123  ) لاس رد  شتافو  هک  نیا  تهج  هب  تسا ، هدش  ّدلوتم  مالسلا  هیلع  یلع 
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.تسا هداتفا  قافتا  يرجه )  40  ) لاس رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تداهش  هک 

.دشاب ابس  نب  هَّللادبع  نامه  ءادوسلا  نبا  زا  دوصقم  هک  تسین  مولعم  ایناث :

هلاو و هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  صتخم  مکح  نیا  اـی  تسا !؟ نتـشک  هدرک  دراو  صقن  رمع  رکبوبا و  رب  هک  یـسک  تبوقع  اـیا  اـثلاث :
دناسرب لتق  هب  ار  رکبوبا  هدـننک  ّبس  هک  تساوخ  یملـسا  هزربوبا  نوچ  یتیاور  قباطم  اذـل  و  دـشاب ؟ یم  مالـسلا  مهیلع  وا  تیب  لها 

(527) .دش عنام  ار  وا  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

قلاخ و هلا  وا  هک  نیا  ماما و  ّقح  رد  وا  ولغ  ترـضح  بناج  زا  ءادوسلا  نبا  دیعبت  ببـس  دیوگ : یم  هک  یتیاور ، اب  تیاور  نیا  اعبار :
.دراد ضقانت  تافانم و  تسا ، قزار 

!! هباحص قح  رد  تناها 

هنوگچ اریز  تسا ؛ مارک  هباحـص  هب  نیهوت  تقیقح  رد  هدمآ ، ابـس  نب  هَّللادبع  هصق  هرابرد  بتک  رگید  يربط و  خـیرات  رد  هک  هچنا 
ياعنـص زا  هک  دوش  يدوهی  یـصخش  وریپ  هدرک  هدافتـسا  وا  تامیلعت  زا  هدوب و  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  هک  یناسنا  تسا  نکمم 

تقو هفیلخ  دض  رب  ار  نانا  هدز و  لوگ  ار  مدرم  هدروآ ، هک  يرهاظ  مالسا  اب  هدمآ و  نیملـسم  مالـسا و  هب  ندز  هبرـض  دصق  هب  نمی 
!؟ تسا هدرک  کیرحت 

هب ار  دوخ  راکفا  هدرک و  عمج  ار  مدرم  دشاب و  هدرک  رفس  هنادازآ  یمالسا  ياهروشک  اهرهـش و  فارطا  هب  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
!؟ دشاب هدومن  اقلا  نانآ 

زا یلو  دنمهفب ؛ هک  دنا  هتـساوخن  ای  دوش و  یم  بترتم  نا  رب  يدسافم  هچ  هک  دنا  هتـسناد  یمن  دـنا  هدرک  لعج  ار  هصق  نیا  هک  نانا 
.دنا هدرکن  یهجوت  یلعج  هصق  نیا  دمایپ  هب  دنک  یم  روک  ورک  ار  ناسنا  زیچ  کی  یتسود  بح و  هک  اجنآ 

ءارا نیب  ضقانت 

یعیش رکف  اب  هدوب و  عیشت  هیشاح  رد  نانآ  تروص  ره  رد  یقیقح ، ای  دنشاب  یلایخ  هروطسا  هیابـس  : » دیوگ یم  نوضیب  میهاربا  رتکد 
(528 «) ...دنا هدوب  راکشا  ضقانت  رد 

ابـس نب  هَّللادبع  هب  ار  تمـصع »  » و تیـصو »  » رکفت نانیا  هک  تسا  نیا  بیرغ  بیجع و  روما  زا  : » دیوگ یم  یبرغم  ینیـسح  سیردا 
یمن نم  .تفرگ  ماهلا  يدوهی  راکفا  زا  ار  اه  نآ  دش و  لئاق  هدیقع  ود  نیا  هب  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا  دنیوگ : یم  دنهد و  یم  تبسن 

زا اه  تلم  رگید  هب  تبسن  دوهی  سکعرب ، هک  یلاح  رد  دنا ؟ هتشاد  دوخ  يایصوا  ایبنا و  تمصع  هب  فارتعا  دوهی  یتقو  هچ  هک  مناد 
نیهوت و زج  هب  نانآ  سدقم » باتک   » رد ام  .دندناسر و  لتق  هب  ار  دوخ  يایبنا  رتشیب  همه 
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برش مراحم و  اب  انز  تبسن  حاحصا 19 )  ) نیوکت رفِس  رد  ایآ  مینک !! یمن  هدهاشم  يرگید  زیچ  ایبنا ، تحاس  هب  تبسن  یمارتحا  یب 
هدادن نوراه  یسوم و  ترضح  هب  مارح  لعف  تبسن  حاحصا 38 )  ) رفس نامه  رد  زین  و  دنا !؟ هدادن  مالسلا  هیلعطول  ترـضح  هب  رمخ 

. ...!؟ دنا

هتفای دادـتما  زین  تیحیـسم  دوخ  ات  هک  یتمـصع  .تسا  فورعم  نانآ  يایـصوا  اـیبنا و  صوصخ  رد  دوهی  دزن  هک  تسا  یتمـصع  نیا 
یحو زا  هتفرگرب  ایـصوا  تمـصع  هک  دـنک  قیدـصت  ات  هدرک  راداو  ار  یـضعب  هک  تسا  یلهج  يدرخ و  یب  هچ  مناد  یمن  نم  .تسا 

(529 «.) تسا ابس  نب  هَّللادبع  يارب  تیدوهی  هدیقع 

نامثع یسایس  شور 

دوخ نیفلاخم  نیضراعم و  اب  وا  هک  دربدهاوخ  یپ  دنکفیب  نامثع  یسایس  هریس  شور و  هب  هاگن  یلیلحت  قیقد و  تروص  هب  هک  یسک 
هدرک یم  دیعبت  تسدرود  ییاج  هب  هنیدم  رهش  زا  ای  هداد و  یم  رارق  متش  برـض و  دروم  ار  نانآ  .تسا  هدرک  یم  دروخرب  تدش  اب 

وا دـض  رب  ار  مدرم  ات  هتـشاذگ  دازآ  ار  هداز  يدوهی  یـصخش  يولج  هک  درک  رواـب  ناوت  یم  اـیآ  شور  عضو و  نیا  اـب  لاـح  .تسا 
دیدش ياهدروخرب  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .تسین  یندرکرواب  زگره  بلطم  نیا  دنناسر !؟ لتق  هب  ار  وا  رما  رخا  رد  دنک و  کیرحت 

.مینک یم  هراشا  هباحص  زا  یخرب  اب  وا 

هب تبـسن  یتلادـع  یب  رد  وا  رب  هک  نیا  تهج  هب  درک  دـیعبت  هذـبر  هب  هنیدـم  زا  ار  وا  نامثع  هک  دوب  یـسک  رذوبا  يراـفغ  رذوبا   - 1
.دومن یم  ضارتعا  شموق  هب  نا  صاصتخا  نیملسم و  لاملا  تیب  میسقت 

، رذوبا زا  هیواـعم  تیاکـش  تهج  هب  ( » 530 «) اهب تامف  هذبرلا  هنکـساو  هیواعم  يوکـشب  نامثع  همدقتـسا  : » دـسیون یم  ربلادـبع  نبا 
دناوخارف هنیدم  هب  ار  وا  نامثع 
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«. دومن تلحر  ایند  زا  اج  نامه  رد  دومن و  دیعبت  هذبر  هب  ار  وا  سپس  و 

همدقتـسا ّمث  ماشلا ، یلا  الوا  رذابا  یفن  نامثع  ّنا  رابخالا : ءاملعو  ریـسلا  بابرا  رثکا  هیلع  يذلا  ّنا  ملعا  : » دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا 
هک هچنا  نادب ، ( » 531 (؛» ماشلاب لمعی  ناکام  هنیدملاب  لمع  اّمل  هذـبرلا  یلا  هنیدـملا  نم  هافن  مث  هیواعم ، هنم  یکـش  اّمل  هنیدـملا  یلا 
زا هیواعم  هک  نا  زا  دعب  .دومن و  دیعبت  ماش  هب  ادتبا  رد  ار  رذوبا  نامثع  هک  تسا  نیا  دننا ، رب  رابخا  ياملع  سیون و  هریس  بابرا  رثکا 
زین هنیدم  رد  داد  یم  ماجنا  ماش  رد  هچنا  اریز  دومن ؛ دـیعبت  هذـبر  هب  اجنآ  زا  سپـس  .دـینادرگزاب و  هنیدـم  هب  ار  وا  درک ، تیاکـش  وا 

« .درک یم  يریگیپ 

هدوب مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  مدرم  توعد  نامثع و  دـض  رب  یـسایس  ياـه  تیلاـعف  اـهراک  نیا  زا  وا  دوصقم 
.تسا

یلـص مرکا  ربمایپ  زا  هداد و  رارق  شیاتـس  حدم و  دروم  ار  رذوبا  لاجر ، مجارت و  نابحاص  نیخروم و  مومع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
: دنا هدرک  لقن  اه  تیاور  وا  حدم  رد  هلاو  هیلع  هللا 

ار رفک  كرـش و  هدرک و  باختنا  ار  مالـسا  هک  يرفن  نیمراهچ  اهنت ، عیطم  دهاز ، دباع  : » دـیوگ یم  وا  همجرت  رد  یناهفـصا  میعنوبا 
هللا یلـصربمایپ  هک  تسا  یـسک  نیلوا  هدوب و  دـبعتم  مالـسا  زا  لبق  اه  لاس  اه و  هام  .تسا  هدومن  كرت  ماکحا  عرـش و  لوزن  زا  لبق 

نایلاو و تدش  تظلغ و  زا  و  دیـساره ، یمن  يا  هدننک  تمالم  چیه  تمالم  زا  ّقح  هار  رد  .تسا  هتفگ  تیحت  مالـسا  هب  ار  هلاو  هیلع 
(532 «.) ...تشادن يا  همهاو  ماکح 

تما نایم  رد  رذوبا  ( » 533 (؛» میرم نب  یسیع  دهز  یلع  ِیتّما  یف  رذوبا  : » دومرف وا  هرابرد  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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« .تسا میرم  نب  یسیع  دهز  دننامه  نم 

رذوـبا و یلع و  مهّبحی : ّهنا  ینربـخاو  هعبرا  ّبحب  ینرما  ّلـجوزع  هَّللا  ّنا  : » دوـمرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش  لـقن  هدـیرب  زا 
یلع و دراد : تسود  ار  نانآ  هک  نم  هب  داد  ربخ  زین  هدرک و  رما  رفن  راهچ  ّتبحم  هب  ارم  ّلجوزع  دنوادخ  ( » 534 (؛» ناملس دادقملا و 

« .ناملس دادقم و  رذوبا و 

رسای رامع   – 2

اب هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا  زا  يا  هدـع  اب  ریبز  هحلط و  رـسای و  نب  رامع  ورمع و  نب  دادـقم  هک  هدرک  لـقن  يرذـالب 
زین دـندناسرت و  دـنوادخ  یهلا  بضغ  باذـع و  زا  ار  وا  هدرمـشرب و  ار  وا  فالخ  ياهراک  نامثع و  ياه  تعدـب  يا ، هماـن  نتـشون 

نامثع هب  هتفرگ و  ار  همان  رامع  دارفا ، نا  نیب  زا  .درکدـنهاوخ  ماـیق  وا  دـض  رب  درادـنرب  شیاـهراک  زا  تسد  رگا  هک  دنتـشاد  مـالعا 
تهج نادـب  نیا  تفگ : رامع  ینک ؟ مادـقا  نم  دـض  رب  دارفا  نیا  نیب  زا  هک  يا  هدرک  تارج  وت  ایآ  تفگ : وا  هب  نامثع  .داد  لیوحت 

! دنگوس ادخ  هب  دومرف : رامع  هیمـس ! دنزرف  يا  ییوگ  یم  غورد  تفگ : نامثع  .مرت  هدـننک  تحیـصن  وت  هب  نارگید  زا  نم  هک  تسا 
هک شیاهاپ  اب  نامثع  هاگ  نآ  .دنـشکب  ار  وا  ياهاپ  اه و  تسد  ات  داد  روتـسد  شنامالغ  هب  نامثع  .مرـسای  دنزرف  هیمـس و  دنزرف  نم 

(535) .درک شغ  دوب  الاب  شنس  فیعض و  هک  اجنآ  زا  .دش و  ضراع  قتف  وا  رب  هک  يدح  هب  دز  وا  يولج  رب  دوب  شفک  لخاد 

نا دز  کتک  ار  رامع  هک  دوب  یـسک  وا  دـیناسر و  لتق  هب  ار  راـمع  هک  دوب  یـسک  رماـع  نب  هبقع  تسا : هدـمآ  دعـس  نبا  تاـقبط  رد 
یماگنه

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


(536) .دوب هداد  روتسد  وا  هب  نامثع  هک 

ردپ و وا و  .دیـسر  تداهـش  هب  36 ه ق )  ) لاس رد  نیفـص  رد  هک  تسا  یـسک  ناظقیلاوبا ، رـسای ، نب  راـمع  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
دنتفرگ رارق  شیرق  ییاطـسو  نورق  ياهرازآ  هجنکـش و  دروم  ادـیدش  ناشندروآ ، مالـسا  تهج  هب  مالـسا  روهظ  لئاوا  رد  شرداـم 

هب دیدش  ياه  هجنکش  ریز  رد  هیمس  رسای و  اذل  دندومن و  لمحت  ار  اه  هجنکش  مامت  هتـشادنرب و  مالـسا  زا  تسد  لاح  نیع  رد  یلو 
.دندیسر تداهش 

رد دـندروا و  یم  نوریب  لزنم  زا  دـش  یم  غاد  رایـسب  اوه  هک  یماگنه  ار  شردام  ردـپ و  رامع و  موزحم ، ونب  دـیوگ : یم  ماـشه  نبا 
: دومرف یم  درک ، یم  روبع  نانآ  رانک  زا  هک  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دـندرک  یم  هجنکـش  رهظ  ماگنه  هکم  غاد  ياه  گنـس  يور 

« .تسا تشهب  امش  هاگیاج  رسای ! نادناخ  يا  دینک  ربص  ( » 537 (؛» هّنجلا مکدعوم  رسای ، لا  اربص  هّنجلا ، مکدعوم  رسای ، لا  اربص  »

، بیطملا بیطلاب  ابحرم  : » دومرف ناشیا  .دش  دراو  ترـضح  نا  رب  رامع  هک  میدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  ام  : دیوگ یم  یباه  نب  یناه 
لوسر زا  .هدـننک  هزیکاپ  كاپ  رب  داـب  دورد  ( » 538 (؛» هشاـشم یلا  اـنامیا  یلم ء  راـمع  لوقی : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمس 

« .تسا هتفرگ  ارف  نامیا  ار  شدوجو  رس  ات  رس  رامع  دومرف : یم  هک  مدینش  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ 

هللا یلصربمایپ  دزن  ارم  تیاکـش  رامع  .متفگ  وا  هب  يدنت  نخـس  نم  .دش  لدب  در و  یمالک  رامع  نم و  نیب  دیوگ : یم  دیلو  نبدلاخ 
هاداع ارامع  يداع  نم  : » دومرف هدرک و  دنلب  ار  دوخ  رـس  ترـضح  مدـمآ ، هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  هب  نوچ  .درب  هلاو  هیلع 

نمشد ار  ادخ  درادب  نمشد  ار  رامع  سکره  ( » 539 (؛» هَّللا هضغبا  ارامع  ضغبا  نمو  هَّللا 
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« .تسا هتفرگ  لد  هب  ار  ادخ  ضغب  دشاب  هتشاد  ار  رامع  ضغب  سکره  هتشاد و 

.مراد یم  تسود  هشیمه  ار  وا  نم  دعب  هب  عقوم  نا  زا  دیوگ : یم  دلاخ 

؛» ّقحلا عم  هیمس  نبا  ناک  سانلا  فلتخا  اذا  : » دومرف یم  رامع  هب  هک  مدینش  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دیوگ : یم  دوعـسم  نبا 
« .تسا ّقح  اب  هیمس  دنزرف  دندرک  فالتخا  مدرم  هاگره  ( » 540)

رامع هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لوق  رب  ماش  لها  لیوات  لطاب ، تالیوات  زا  : » دـیوگ یم  تسا  هیمیت  نبا  درگاش  هک  هیزوج  میق  نبا 
تشک یـسک  ار  وا  هکلب  میتشکن  ار  وا  ام  دنا : هتفگ  نانا  .تشک » دنهاوخ  ملاظ  هورگ  ار  وت  « ؛» هیغابلا هئفلا  کلتقت  : » دومرف هک  تسا 

.داد رارق  ام  ياه  هزین  نیب  ار  وا  هک  نیا  ات  دروآ  دربن  نادیم  هب  دوخ  هارمه  هک 

هتشاد ار  وا  لتق  ترشابم  هک  تسا  یسک  نامه  دیناسر  لتق  هب  ار  وا  هک  یـسک  اریز  تسا ؛ ظفل  رهاظ  تقیقح و  اب  فلاخم  ریبعت  نیا 
زا تقیقح  قح و  هب  یلوا  وا  هک  یـسک  هدرک  در  دارفا  نیا  رب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا و  هدـما  وا  يرای  هب  هک  یـسک  هن  تسا 

لتق هب  ار  وا  هارمه  يادهـش  هزمح و  هک  دـندوب  یناـسک  شباحـصا  هلاو و  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  اـیآ  دـنا : هـتفگ  تـسا ، ناـنآ 
(541 (»!!؟ دنداتسرف نیکرشم  ریشمش  ریز  هب  ار  نانآ  هک  نیا  تهج  هب  دندناسر 

دوعسم نب  هَّللادبع   - 3

رد تکرش  تهج  هب  ار  دوعسم  نب  هَّللادبع  نامثع ، تفگ : هک  هدرک  لقن  یظرق  بعک  نب  دمحم  زا  دوخ  هریـس  رد  قاحـسا  نبدمحم 
(542) .دز هنایزات  هبرض  لهچ  رذابا  نفد 

هَّللادبع .داد  هبقع  نب  دیلو  رب  ار  نیملسم  لاملا  تیب  ياهدیلک  نامثع  هک  یماگنه  هدرک : لقن  شدنس  هب  يرذالب 
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وا رب  ار  هچنا  دنوادخ  دنک ، لیدبت  سکره  .داد و  دهاوخ  رییغت  تسا  وا  رب  ار  هچنا  دـنوادخ  دـهد  رییغت  سکره  : » تفگ دوعـسم  نب 
یم لزع  صاقو  یبا  نبا  دعـس  لثم  ایا  .تسا  هدرک  لیدبت  رییغت و  هک  نآ  زج  ار  امـش  بحاص  منیب  یمن  نم  .داد  دـهاوخ  رییغت  تسا 

(543 (؟ ددرگ یم  یلاو  دیلو  وا  ياج  هب  دوش و 

یم نعط  هدرک و  دراو  بیع  وت  رب  دوعـسم  نب  هَّللادـبع  هک  درک  هراشا  نا  رد  تشون و  ناـمثع  هب  يا  هماـن  دـیلو  نانخـس ، نیا  یپ  رد 
(. 544) ...دننادرگزاب هنیدم  هب  ار  وا  ات  داد  روتسد  نامثع ، هب  همان  ندیسر  زا  دعب  .دنز 

لوغشم هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربنم  يالاب  رب  نامثع  هک  یلاح  رد  دش  هنیدم  دراو  دوعـسم  نب  هَّللادبع  دنک : یم  لقن  يرذالب 
 . ...تسا هدش  دراو  يا  هدنبنج  دب  امش  رب  انامه  دیشاب ! هاگا  تفگ : هدرک و  مدرم  هب  ور  درک  هدهاشم  ار  وا  نوچ  .دوب  هبطخ 

هـشیاع .مناوضر  تعیب  زور  ردب و  گنج  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  بحاصم  هکلب  Ř̠ سین نینچنیا  نم  دومرف : دوعـسم  نبا 
تدش اب  ار  وا  ات  داد  روتسد  نامثع  ییوگ !؟ یم  نخـس  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  یباحـص  اب  هنوگ  نیا  ایآ  نامثع ! يا  داد : ادن 

درخ شا  هدـند  هک  دز  نیمز  رب  ار  وا  نانچ  نامثع  مالغ  یلقن  ربانب  .دز و  نیمز  رب  ار  وا  هعمز  نب  هَّللادـبع  .دـندرک  جراـخ  دجـسم  زا 
(545 (...!؟ ینک یم  نینچ  نیا  ادخ  لوسر  یباحص  اب  هبقع  نب  دیلو  هتفگ  هب  ایآ  نامثع ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دش 

.درب شلزنم  هب  ار  وا  هدرک و  دنلب  اج  زا  ار  دوعسم  نبا  دش و  دنلب  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

دش و روصحم  نامثع  بناج  زا  دوخ  لزنم  رد  وا 
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(546) ...تشادن ار  هنیدم  یحاون  هب  اجنآ  زا  جورخ  ّقح 

ّمث هنـسلا  ملعو  نارقلا  ملع  : » دومرف ترـضح  دـش ، لاؤس  دوعـسم  نبا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
«. تسا یفاک  ار  وا  ملع  نیا  .تسا  هدیسر  تیاهن  هب  هدرک و  ادیپ  ملع  تنس  نارق و  هب  ( » 547 (؛» املع هب  یفکو  یهتنا ،

(548 «.) دوب هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رس  بحاص  دوعسم  نب  هَّللادبع  : » تفگ هک  تسا  لقن  هبتع  نب  هَّللادبع  نب  هَّللادیبع  زا 

یف هیقف  همارح ، مرحو  هلالح  ّلحا  نارقلا و  ارق  نم  دومرف ...« : دوعـسم  نب  هَّللادـبع  ناش  رد  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا 
هیقف وا  .تسا  هدومن  مارح  ار  نا  مارح  لالح و  ار  نا  لالح  هدرک و  تئارق  ار  نارق  هک  تسا  یسک  وا  ( »... 549 (؛» هنسلاب ملاع  نیدلا ،

«. تسا تنس  هب  ملاع  نید و  رد 

اب نم  هک  درک  دزـشوگ  نا  رد  تشون و  نامثع  هب  يا  همان  صاـع  نب  دیعـس  دـنک ..« : یم  لـقن  يرذـالب  هفوک  ناـضراعم  دـیعبت   - 4
ات داد  روتـسد  وا  هب  يا  همان  رد  نامثع  .منک  هرادا  ار  هفوک  مناوت  یمن  دـننارق  نایراق  هب  فورعم  هک  شباحـصا  رتشا و  کـلام  دوجو 
هک ینک  یم  یفخم  ار  يزیچ  وت  هک  منیب  یم  نم  : » تشون نینچ  رتشا  کلام  هب  باطخ  زین  يا  همان  رد  .دنک و  دـیعبت  ماش  هب  ار  نانآ 

یتبیـصم وت  هب  هک  نآ  ات  يرادرب  تیاهراک  نیا  زا  تسد  هک  منک  یمن  نامگ  و  دشدهاوخ ، لالح  تنوخ  ییامن  راکـشآ  ار  نا  رگا 
 . ...نک تکرح  ماش  فرط  هب  دیسر  وت  هب  نم  همان  هاگره  .دشابن  یگدنز  نا  زا  دعب  هک  دسرب 

ناحوص و نب  دیز  لیبق : زا  دندوب ؛ وا  هارمه  هک  ار  يدارفا  رتشا و  کلام  صاع ، نب  دیعس 
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هَّللادـبع نب  ثراح  يدزا و  ریهز  نب  بدـنج  یعخن و  دایز  نب  لیمک  میمت و  ینب  زا  يوهط  هلمح  نب  ذـئاع  ناـحوص و  نب  هعـصعص 
.داد تکرح  ماش  يوس  هب  ار  یثراح  ثراـح  نبرعـصا  یعخن و  عقنم  نب  سیق  نب  تباـث  یعخن و  ففکم  نب  دـیزی  ینادـمه و  روعا 

زا دعب  یلو  درک ، میرکت  ار  نانآ  هیواعم  ادتبا  رد  ...دندرک  عامتجا  قشمد  رد  دـندما  یم  باسح  هب  هفوک  نایراق  زا  یگمه  هک  نانیا 
نبورمع ناـمهیم  هورگ  نیا  هک  اـجنآ  زا  .دومن و  سبح  ار  وا  هیواـعم  داد ، يور  یظفل  يریگرد  رتـشا  کـلام  هیواـعم و  نیب  هک  نآ 

عافد وا  زا  هک  تفای  یهاوخ  ار  یناسک  ینک  سبح  ار  وا  رگا  تفگ : هیواعم  هب  هدمآرب و  کلام  زا  عافد  ماقم  رد  وا  اذل  دندوب  هرارز 
 . ...دنیامن سبح  زین  ار  وا  ات  داد  روتسد  هیواعم  .دننک 

نینچ نامثع  هب  يا  همان  رد  اذـل  دـننک ، یم  تسلاجم  شباحـصا  رتشا و  کلام  اب  قشمد  لـها  زا  یتعاـمج  هک  دیـسر  هیواـعم  هب  ربخ 
ار هفیلخ  تعاط  هک  متـسین  ناما  رد  نانآ  زا  نم  دنا و  هدیـشک  داسف  هب  ار  دوخ  رهـش  هک  يداتـسرف  نم  يوس  هب  ار  یموق  وت  : » تشون

«. ...دننک دساف 

هب ار  ناـنآ  .درک و  نینچ  زین  هیواـعم  .دـنک  دـیعبت  صمح »  » هقطنم هب  ار  هورگ  نا  هـک  درک  رما  ار  وا  هیواـعم  هـب  يا  هماـن  رد  ناـمثع 
(550) ...داتسرف دوب  هریغم  نب  دیلو  نبدلاخ  نب  نمحرلادبع  شا  یلاو  هک  صمح » »

ینیما همالع  زا  ینخس 

اه و هنتف  داجیا  زا  دح  نیا  هب  ات  ابس  نبا  رگا  : » دیوگ یم  هدرک ، لقن  يربط  هک  هنوگ  نآ  ابـس  نب  هَّللادبع  شقن  تیعقوم و  هرابرد  وا 
نارادم تسایس  تما و  ناریما  دوب و  هدیسر  ناناملسم  ياصع  نتسکش 
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نامثع تفـالخ  تموکح و  يزادـنارب  رد  وا  فادـها  زا  دنتخانـش و  یم  یبوخ  هب  ار  وا  شناراـیتسد  اهرهـش و  اـهروشک و  رد  ناـنآ 
تناها برض و  اب  هدرک و  ریگتسد  شیاه  تیانج  نیا  طسوت  هب  ار  وا  ات  دنداتسرفن  وا  يریگتسد  يارب  ار  یـسک  ارچ  دنتـشاد ؛ عالطا 
تحار وا  داسف  رـش  زا  تما  ات  دـندرکن  مادـعا  ار  وا  تیاهن  رد  ارچ  و  دـنیامن !؟ ینادـنز  اه  لاچهایـس  رد  ار  وا  سپـس  هدومن و  بدا 

نارق تایآ  يادـص  دـندرک !؟ دـندوب ، رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رما  هک  ناکین  تما و  ناحلاص  اب  ار  اهراک  نیا  هک  هنوگ  نا  دوش ،
اداسَف ِضرْالا  ِیف  َنوَعْـسیو  َهلوُسرو  هَّللا  َنُوبراحی  َنیِذَّلا  اُؤازَج  امَّنا  دیامرف « : یم  هک  تسا  زادـنا  نینط  ینید  هعماج  شوگ  رد  میرک 
ٌباَذَـع ِهرِخْالا  ِیف  ْمَهلو  اْیندـلا  ِیف  يزِخ  ْمَهل  ِکلذ  ِضراـْلا  َنِم  اوَْفنی  وا  ٍفـالِخ  ْنِم  ْمُهلُجراو  ْمهیدـیا  َعَّطَُقت  وا  اُوبَّلَـصی  وا  اُولَّتَقی  نا 
هحلـسا دیدهت  اب  و   ) دننک یم  نیمز  يور  رد  داسف  هب  مادقا  دنزیخ و  یمرب  گنج  هب  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  نانا  رفیک  ( » 551 (؛» ٌمیِظَع

( زا تشگنا  راهچ   ) ای دـندرگ ، هتخیوا  راد  هب  ای  دـنوش ، مادـعا  هک  تسا  نیا  طـقف  دـنرب ) یم  هلمح  مدرم  سوماـن  لاـم و  ناـج و  هب 
ایند رد  نانا  ییاوسر  نیا  .دندرگ  دـیعبت  دوخ  نیمزرـس  زا  ای  دوش و  هدـیرب  رگیدـکی  سکع  هب  اه ، نا  پچ )  ) ياپ و  تسار )  ) تسد

« .دنراد یمیظع  تازاجم  ترخآ  رد  تسا و 

؟ دوب هلاو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ناکین  اب  وا  هلباقم  تدش  موجه و  اهنت  ایا  دربن ؟ نیب  زا  وا  نتشک  اب  ار  اه  هنتف  نیا  هموثرج  هفیلخ ، ارچ 
رد ار  نانآ  زا  یخرب  ام  داد و  ماجنا  نانا  اب  هک  ییاهراک 
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(552 «) ...میدومن رکذ  متشه  ءزج  ءزج و  نیا 

لیصا مالسا  حور  عیشت ،

لیصا مالسا  حور  عیشت ،

نب هَّللادبع  هک  نیا  نیب  هیـضق و  نیا  نیب  تسا  یطابترا  هچ  هک  تسا  نا  دراد  لاؤس  ياج  هچنا  دشاب ، حیحـص  هصق  نیا  هک  ضرف  رب 
هعیـش سـسؤم  دناسر -  میهاوخ  تابثا  هب  زین  ام  دش و  تباث  دوخ  ياج  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز -  دشاب ؛ هعیـش  بهذم  سـسؤم  ابس 

تخرد نیا  لاس  لوط 23  رد  زین  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسا  میرک  نارق  رد  دوخ  تامیلعت  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  تاذ  تقیقح  رد 
تافو زا  دـعب  هچ  هلاو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  هچ  تسا ؛ هدومن  يرایبآ  هتـشاک ، یمالـسا  هعماج  رد  نارق  هک  ار  يراد  هشیر 

یلع اهنا  سار  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما  تیاصو و  تیالو و  هب  هدیورگ و  بهذـم  نیا  هب  ییاه  هورگ  دارفا و  ترـضح  نا 
.دندومن ادیپ  داقتعا  مالسلا  هیلع 

زاب دندش  لخاد  مالسا  نید  رد  هک  ینامز  نایناریا ، هب  عیشت  شیادیپ  ببـس  ام  رظن  هب  : » دیوگ یم  رهزا -  خیـش  دومحم -  میلحلادبع 
هقباس .تسا  رت  شیپ  ایاضق  نیا  زا  نا  ادبم  هکلب  ددرگ ؛ یمن  زاب  هدوب  ابـس  نب  هَّللادـبع  نا  هدـنیامن  هک  تیدوهی  هب  زین  .ددرگ و  یمن 

(553 «.) تسا طبترم  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  صخش  هب  رگید  یفرط  زا  و  هنع -  هَّللا  یضر  یلع -  تیصخش  هب  یفرط  زا  نا 

؛ دنهد یم  تبـسن  وا  هب  ار  هعیـش  هک  نا  ای  دنناد و  یم  طبترم  هعیـش  هب  ار  وا  هک  ابـس  نب  هَّللادبع  اّما  : » دـیوگ یم  رگید  ياج  رد  ومه 
هملک نیرتمک  .دنیوج و  یم  تئارب  وا  زا  دـننک و  یم  نعل  ار  وا  هتخادرپ ، وا  اب  هلباقم  هب  انعم  مامت  هب  هک  تسا  هعیـش  ياه  باتک  نیا 

نا دنیوگ  یم  وا  ّقح  رد  هک  يا 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


(554 «.) دوش وا  زا  يدای  هک  تسا  نا  زا  رت  نوعلم  وا  هک 

نا هب  هداـتفا و  قاـفتا  نارگـشهوژپ  نیا  تسد  هب  هک  خـیرات  ياـهاطخ  نیرت  گرزب  زا  یکی  دـیاش  : » دـیوگ یم  دوواد  یفنح  داتـسا 
تبسن ار  ابس  نب  هَّللادبع  هصق  اه  نآ  هب  هک  نیا  یّتح  هدومن ، دراو  هعیـش  ياملع  رب  هک  تسا  ییاه  تمهت  نیا  دنا ، هدرکن  ادیپ  نّطفت 

(555 «.) دنا هداد 

هچ ره  نارق و  لوسر و  ادخ و  هب  دنناملـسم و  یگمه  هیماما  هعیـش  : » دـیوگ یم  هرهزوبا  توتلـش و  خیـش  داتـسا  کب ، دـمحا  داتـسا 
یم هدید  ّنف  ملع و  ره  رد  ییاملع  گرزب و  یناهیقف  دیدج ، میدق و  زا  نانآ  نایم  رد  .دنراد  نامیا  هدروآ ، هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

اه نآ  زا  يدایز  رادقم  رب  نم  دسر و  یم  رازه  اهدـص  هب  نانآ  تافیلات  .دـنراد  عیـسو  یتاعالطا  هتـشاد و  قیمع  يرکفت  نانآ  .دوش 
(556 «) .مدومن ادیپ  عالطا 

ای نارق  صوصخ  هب  دـنیوگ  یم  هچ  ره  یمالـسا ...، تسا  يا  هقرف  هعیـش ، هک  تسین  یکـش  : » دـسیون یم  زین  هرهزوـبا  دّـمحم  خـیش 
رگیدـکی زا  هدوب و  تسود  اه  یّنـس  زا  دوخ  ناگیاسمه  اب  ناـنآ  .دـننک  یم  کـسمت  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  بوسنم  ثیداـحا 

(557 «.) دنرادن ترفن 

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

ره تسا و  مالـسا  نشور  امن و  مامت  هنیا  هک  تسا  یبهذم  اهنت  هعیـش  نم  هدیقع  هب  : » دـیوگ یم  زین  دوصقملادـبع  حاتفلادـبع  داتـسا 
یناوارف تامدخ  رب  تسا  دهاش  نیرتهب  خیرات  .دیامن  رظن  هعیش  لامعا  دیاقع و  لالخ  زا  دیاب  دنک  رظن  مالـسا  رب  دهاوخب  هک  یـسک 

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

راکشآ ّربدتم  هدنناوخ  يارب  مناوت  یم  اج  نیا  زا  : » دیوگ یم  هرهاق  نابز  هدکـشناد  رد  برع  تایبدا  داتـسا  دواد ، یفنح  دماح  رتکد 
زا ولمم  يراـثآ  رب  مئاـق  اـی  ضحم ، یلقن  تسا  یبهذـم  هک  دـننک  یم  ناـمگ  اـه  ینایفـس  ناـفرحنم و  هک  هنوگ  نا  عیـشت  هک  مزاـس 

شور رد  عیشت  هکلب  تسین ، خیرات ، رد  یلایخ  ياه  تیصخش  رگید  ابس و  نب  هَّللا  دبع  هب  بوسنم  ای  تایلیئارسا ، ماهوا و  تافارخ و 
لوقنم هب  یصاخ  تیانع  هک  تسا  یمالسا  بهذم  نیلوا  عیـشت  .دننک  یم  نامگ  نانآ  هک  تسا  يزیچ  نا  سکع  هب  ام  دیدج  یملع 

دوبن رگا  .تسا و  يا  هدرتسگ  قفا  ياراد  هک  دنک  باختنا  ار  یهار  تسا  هتسناوت  یمالـسا  بهاذم  نایم  رد  تسا و  هتـشاد  لوقعم  و 
طیارش اب  ار  دوخ  هدیسر و  داهتجا  رد  ددجت  حور  هب  تسناوت  یمن  زگره  هدرک  ادیپ  لوقنم  لوقعم و  نیب  عمج  رد  هعیش  هک  يزایتما 

(560 «) .دشاب هتشادن  تافانم  یمالسا  تعیرش  حور  اب  هک  يدح  هب  دهد  قفو  ناکم  نامز و 

دهاش ام  درذگ و  یم  یمالسا  خیرات  رب  هک  تسا  نرق  هدزیس  : » دیوگ یم  هدز  ابـس  نب  هَّللا  دبع  باتک  رب  هک  یظیرقت  رد  نینچمه  وا 
فاکـش ببـس  دب  شور  نیا  .یناسفن  ياهاوه  فطاوع و  اب  جوزمم  ییاواتف  میتسه ، هعیـش  دـض  رب  املع  بناج  زا  ییاهاوتف  رودـص 

، دنا هتشگ  مورحم  هقرف  نیا  ناگرزب  فراعم  زا  یمالسا  ياملع  ملع و  زین  رذگهر  نیا  زا  .تسا و  هدش  یمالسا  ياه  هقرف  نیب  میظع 
ملع و ملاع  رب  رذگهر  نیا  زا  هک  یتاراسخ  تقیقح  رد  .دنا و  هدوب  مورحم  نانآ  ياه  قوذ  تارمث  هنومن و  يارا  زا  هک  هنوگ  نامه 

هعیش و هب  تافارخ  نیا  طسوت  هک  یتاراسخ  زا  تسا  رتشیب  هدیسر ، شناد 
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ت 148ه  ) قداص رفعج  ماما  هک  نیا  سب ، ار  وت  .تسا و  اربم  نا  زا  هعیـش  تحاس  تقیقح ، رد  هک  یتافارخ  تسا ، هدـش  دراو  عیـشت 
 .( ت 179ه  ) سنا نب  کلام  هَّللادبع  یبا  و  ق )  . ت 150ه  ) تباث نب  نامعن  هفینحوبا  یّنس : ماما  ود  داتسا  یعیش -  هقف  راد  مچرپ  .ق )

یلاس ود  نامه  وا  دوصقم  .دـش  یم  كـاله  ناـمعن  دوبن ، لاـس  ود  نا  رگا  دـیوگ : یم  هفینح  وبا  هک  تسا  تهج  نیمه  رد  .تسا و 
دّمحم نب  رفعج  زا  رت  هیقف  ار  یـسک  نم  دـیوگ : یم  سنا  نب  کـلام  .دوب و  هدرب  اـه  هرهب  دّـمحم  نب  رفعج  ناوارف  ملع  زا  هک  تسا 

(561 «.) مدیدن

برغ قرش و  رد  ناگدننک  ثحب  زا  يرایسب  : » دیوگ یم  رهزالا  هاگشناد  رد  یمالسا  هفسلف  سردم  ینازاتفت ، یمینغ  ءافولاوبا  داتسا 
مدرم .تسین  راگزاس  یلقن  دهاوش  ای  لیلد  چیه  اب  هک  دنا  هدش  هعیـش  دض  رب  يدایز  تسردان  ماکحا  راچد  دیدج ، میدق و  زا  ملاع ،

زا .دـنیامن  یم  مهتم  اه  نآ  هب  ار  هعیـش  دـننک ، لاؤس  نا  داـسف  تحـص و  زا  هک  نا  نودـب  هدرک و  تسد  هب  تسد  ار  ماـکحا  نیا  زین 
هعیش رداصم  هب  تبسن  نانآ  یعالطا  یب  زا  یـشان  هک  تسا  یلهج  دش ، هعیـش  هب  تبـسن  نانآ  یفاصنا  یب  هب  رجنم  هک  یلماوع  هلمج 

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

يرعشا هَّللادبع  نبدعس  زا  یمالک  دقن 

دنا هدرک  کسمت  يرعشا  هَّللادبع  نب  دعس  زا  یمالک  هب  عیشت ، بهذم  هعیـش و  تیعقوم  فیعـضت  تهج  هب  هعیـش  نافلاخم  زا  یخرب 
یلع تماما  هب  لئاق  هک  دوب  یـسک  نیلوا  يدوهی  ابـس  نب  هَّللادبع  : » دـیوگ یم  وا  .تسا  هدرک  لقن  قرفلا » تالاقملا و   » باتکرد هک 

(563 «.) ...دش مالسلا  هیلع 

هک دنا  هتفرگ  بلطم  نیا  رب  لیلد  ار  نا  نیفلاخم  هک  يرما 
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.تسا هدرک  ذخا  ابس  نب  هَّللادبع  زا  ار  شمیلاعت  هعیش 

خساپ

و يرجه )  301  ) يرعـشا قرفلا » تالاقملا و   » .تسا هدش  دراو  یعیـش  ردـصم  راهچ  رد  بلطم  نیا  هک  دـنا  هدرک  نامگ  یخرب   - 1
مراهچ نرق  طساوا  رد  افوتم   ) یـشک رمع  نبدـمحم  یـشک » لاجر  (، » يرجه مراهچ  نرق  لوا  همین  رد  افوتم   ) یتخبون هعیـشلا » قرف  »

نا زا  نارگید  هدمآ و  ردصم  کی  رد  ادتبا  رد  ترابع  نیا  هک  تسا  نا  قح  یلو  يرجه . )  1110  ) یسلجم راونالاراحب »  » و يرجه )
.تسا يرعشا  قرفلا » تالاقملا و   » باتک نا  دنا و  هدرک  لقن 

نامه هک  فلؤم  کی  يارب  تسا و  باتک  کی  تقیقح  رد  هعیـشلا » قرف   » و قرفلا » تالاقملا و   » باتک هک  تسا  نا  بلطم  نیا  نایب 
.تسا يرعشا 

باتک زا  رصتخم  يا  هخسن  نا  هکلب  تسا ، هابتشا  هدش  هداد  تبسن  یتخبون  هب  هک  یباتک  : » دیامرف یم  ینیسح  اضر  دمحمدیس  داتـسا 
(564 «.) تسا يرعشا 

تالاقملا و  » ترابع زا  یئزج  زین  یشک  ترابع  و  دنک ، یم  لقن  یـشک »  » زا ار  ترابع  نیا  هک  دنک  یم  حیرـصت  هللا  همحر  یـسلجم 
.تسا يرعشا  هَّللادبع  نب  دعس  نخس  نیا  ردصم  اهنت  هجیتن  رد  .تسا  يرعشا  قرفلا »

لها ثیدح  زا  وا  : » دـیوگ یم  يرعـشا  هَّللادـبع  نب  دعـس  همجرت  رد  يرمق ) يرجه   450  ) یـشاجن مینادـب  هک  تسا  هجوت  لباق   - 2
کلملادبع نبدمحم  هفرع ، نب  نسح  لاثما  نانآ ؛ ناگرزب  اب  هدومن و  ترفاسم  نا  بلط  رد  .تسا و  هدرک  ذخا  يدایز  رادـقم  تنس 

(565) .تسا هتشاد  تاقالم  یفقرت ، سابع  يزار و  متاحوبا  یقیقد ،

؛» ...ایدوهی ناک  ابس  نب  هَّللادبع  ّنا  ملعلا  لها  نم  هعامج  یکح  و  : » تسا نینچ  نیا  ابس  نب  هَّللادبع  هرابرد  يرعشا  ترابع  لصا   - 3
 .« ...هک دوب  يدوهی  ابس  نب  هَّللادبع  هک  دنا  هدرک  تیاکح  ملع  لها  زا  یتعامج  »

دوصقم
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هب ملع  لها  دوصقم  و  تنس ؟ لها  ای  تسا  هعیش  زا  ملع  لها  تعامج  نا  هک  تسین  مولعم  تسا و  مهبم  ملع » لها  زا  یتعامج   » زا وا 
تروص ره  رد  دنک ؟ یم  لقن  هطساو  هب  ای  هدینش  ملع  لها  زا  ار  نا  رشابم  روط  هب  ایآ  و  ثیدح ؟ هب  ملع  لها  ای  تسا  هریـس  خیرات و 

.تسین نا  رد  يرابتعا  شزرا و  تسا ، مالک  نیا  رد  هک  یماهبا  تهج  هب 

نا زا  اذل  دنا و  هدرک  حرطم  هعیـش  هرابرد  رـصع  نا  رد  هک  هتفرگ  تنـس  لها  ياملع  زا  ار  ترابع  نیا  يرعـشا  هک  تسا  نکمم   - 4
ثیداحا هتشاد و  ترشاعم  نانا  اب  تنـس  لها  ءاملع  زا  هک  یناسک  .تسا  هدرکن  رکذ  زین  یکردم  نا  يارب  و  هدرک ، تیاکح  هب  ریبعت 

.هدش هتفرگارف  نانآ  زا  یناوارف 

هاگره و  دور ، یم  راک  هب  تنـس  لها  ءاملع  هرابرد  ملعلا » لها  نم  هعامج   » هب ریبعت  مینادـب  هک  دوش  یم  تیوقت  یتقو  نا  بلطم  نیا 
.دنیامن یم  هدافتسا  انباحصا » نم  هعامج   » ناونع زا  دننک  ریبعت  هیماما  ءاملع  زا  دنهاوخب  هعیش  ياملع 

ّنا ملعلا  لها  نم  هعامج  یکحو  : » دـیوگ یم  نینچ  وا  .درب  میهاوخ  يرتشیب  تاکن  هب  یپ  يرعـشا  ترابع  لصا  رد  قیقد  هعجارم  اـب 
یف لاقف  هلاقملا ، هذهب  یسوم  یصو  نون  نب  عشوی  یف  هتیدوهی  یلع  وهو  لوقی  ناکو  ایلع  یلاوو  ملساف  ایدوهی  ناک  ابـس  نب  هَّللادبع 
نب یلع  هماـما  ضرفب  لوقلاـب  رهَـش )  ) دهـش نم  لوا  وهو  کـلذ ، لـثمب  یلع  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  هاـفو  دـعب  همالـسا 
نم ذوخاـم  ضفرلا  لـصا  ّنا  هعیـشلا  فلاـخ  نم  لاـق  اـنهاه  نمف  مهرفکاو ، هیفلاـخم  فشاـکو  هئادـعا  نم  هءاربلا  رهظاو  بلاـطیبا ،

نب هَّللادبع  هک  دنا  هدرک  تیاکح  ملع  لها  زا  یتعامج  ( » 566 (؛» ...هیدوهیلا
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یسوم یصو  نون  نب  عشوی  هرابرد  دوب  يدوهی  هک  یلاح  رد  وا  .تفریذپ  ار  یلع  تیالو  دروا و  مالسا  هک  دوب  يدوهی  یـصخش  ابس 
بلطم نیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  دروآ  مالـسا  هک  یتقو  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  .تشاد و  ار  راتفگ  نیمه 

هدرک و وا  نانمشد  زا  تئارب  راهظا  دش و  روهشم  بلاط  یبا  نب  یلع  تماما  بوجو  هب  لوق  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  .تفگ و  ار 
زا ضفر »  » لصا دـنیوگ  یم  هعیـش  نافلاخم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .درک  ناـنا  رفک  هب  مکح  دومن و  فشک  ار  وا  نیفلاـخم  نطاـب 

«. تسا هدش  هتفرگ  تیدوهی 

نب یلع  تماما  بوجو  هب  لوق  هب  روهشم  ای  هداد  ینلع  تداهش  هک  تسا  یسک  نیلوا  وا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  وا  ترابع  رد  لمات  اب 
یم الم  رب  ار  وا  نافلاخم  نعاـطم  هتـشاد و  ار  ترـضح  نانمـشد  زا  تئارب  راـهظا  اـنلع  هک  تسا  یـسک  زین  .تسا و  هدوب  بلاـط  یبا 

.دنیوگ یم  نانچ  نینچ و  هعیش  نافلاخم  هک  تسا  اج  نیمه  زا  .تسا و  هدرک 

یسک نیلوا  ار  وا  هکلب  تسا ، هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تماما  هب  لئاق  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  هک  هدشن  رکذ  ترابع  نیا  رد 
هدمآ نینچ  رگید  ياهریبعت  رد  هک  هنوگنامه  .تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  بوجو  هب  لوق  هب  روهـشم  هک  دناد  یم 

هک تسا  نیا  ترابع  نیا  يانعم  .تسا و  هدومن  نینچ  هک  هدوب  یـسک  نیلوا  وا  هک  نیا  هن  تسا ، هدرک  ینلع  ار  يربت »  » هلاـسم وا  هک 
هب تبسن  ار  یشور  نینچ  ینامز  تدم  رد  نارگید  هک  هنوگ  نا  تسا ، هتشادن  يراک  یفخم  ترـضح  نافلاخم  اب  شا  ینمـشد  رد  وا 

.دندرک یم  لابند  افلخ 

رد يرعشا 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


تبسن ابس  نب  هَّللادبع  هب  ار  عیشت  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  هعیـش  نافلاخم  دیوگ : یم  هدرک و  بلطم  تقیقح  هب  هراشا  شمالک  رخا 
.تسا تبسن  نیا  هب  وا  هیحان  زا  یضارتعا  تقیقح  رد  ترابع  نیا  دنا و  هداد 

تماما بوجو  هب  دـقتعم  نیعبات  هباحـص و  زا  يرایـسب  اریز  تسا ؛ یخیراـت  تامّلـسم  فـالخ  توبث -  ضرف  رب  تراـبع -  نیا   - 5
.میا هدرک  هراشا  نا  هب  دوخ  ياج  رد  هک  هنوگ  نامه  دنا ، هدوب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح 

ابس نبا  هب  ثداوح  تبسن  رد  اه  هزیگنا 

اب هک  دنا  هتـشاد  ار  یـصاخ  فادها  هزیگنا و  دـنا ، هداد  تبـسن  ابـس  نب  هَّللادـبع  هب  ار  ثداوح  رابخا و  نیا  هک  یناسک  تسین  یکش 
.میزادرپ یم  اه  نآ  زا  یخرب  لقن  هب  کنیا  .دندرک  لابند  ار  فادها  نیا  اه  نآ  رشن  لعج و 

ناناملسم هب  تبسن  مالـسا و  رد  نانآ  فقاوم  حیحـص  هیجوت  نامثع و  فرط  زا  نایلاو  ریبز و  هحلط و  هشیاع و  نامثع و  زا  عافد   - 1
.ایاعر و 

.ندش مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ضرعتم  میقتسم  ریغ  تروص  هب   - 2

کیرحت رد  هشیر  وا  لمع  هک  نیا  هب  تسا ، وا  فرط  زا  ناـیلاو  اـی  ناـمثع  زا  داـقتنا  ددـص  رد  هک  یـسک  ره  تیعقوم  فیعـضت   - 3
.دراد دوهی 

هب تسا ، هدش  ریبز  هحلط و  هشیاع و  نامثع و  نعاطم  هب  هراشا  نا  رد  هدش و  دراو  هعیـش  رداصم  رد  هک  یتایاور  اب  ندرک  هلباقم   - 4
(567) .تسا تایاور  نا  اب  داضتم  ضقانتم و  هک  یتایاور  لعج 

لتق هب  شا  هناـخ  رد  ار  وا  هدرک و  هرـصاحم  ار  ناـمثع  هناـخ  ناناملـسم  دـش  ثعاـب  هک  یعقاو  ياـه  هزیگنا  رب  نداـهن  شوپرـس   - 5
دندوب هیما  ینب  زا  اه  نآ  بلاغ  هک  نامثع  فرط  زا  نالماع  هک  دنا  هدرک  لقن  یمالسا  ناخروم  اریز  دنناسرب ؛
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رب ار  لداع  يدارفا  هدرک و  لزع  ار  نالماع  نیا  هک  دنتـساوخ  نامثع  زا  نانآ  .دندش  یمالـسا  هعماج  رد  داسف  ملظ و  شرتسگ  ثعاب 
هب شا  هناخ  رد  ار  وا  هدیروش و  وا  رب  مدرم  اذل  دادن ، رثا  بیترت  نا  رب  دادـن و  شوگ  مدرم  فرح  هب  نامثع  نوچ  یلو  درامگب ، نانآ 

(568) .دندناسر لتق 

.دنا خیرات  قیاقح  رب  نداهن  ششوپ  ددصرد  ابس  نبا  هعقاو  لیبق  زا  یثداوح ؛ لعج  اب  ضرغم  ناخروم 

نب هَّللادبع  هک  بلطم  نیا  نایب  .تسا و  ینمض  روط  هب  هیواعم  شیاتـس  حیرـص و  روط  هب  ماش  لها  حدم  رگید ، هزیگنا  فده و   - 6
یهاگا وا  موش  ضارغا  فادـها و  زا  نایماش  هک  یماگنه  .دـیامن و  کیرحت  ار  نانا  دـنک و  هسیـسد  ماش  لها  نیب  رد  تسناوتن  اـبس 

.دندومن نوریب  ماش  زا  ار  وا  دنتفای 

شردام .دوب  اعنص  لها  زا  يدوهی  یصخش  ابس  نب  هَّللادبع  : » تفگ هک  هدرک  لقن  یسعقف  دیزی  زا  رمع  نب  فیس  زا  شدنس  هب  يربط 
رفس .درک  رفس  یمالسا  ياهروشک  هب  ناناملسم  ندرک  هارمگ  تهج  هب  سپس  دومن و  رایتخا  مالسا  نامثع  نامز  رد  وا  .تسا  ءادوس 

نوریب ماش  زا  ار  وا  نایماش  اذل  و  دشاب ، راذگریثات  ماش  رد  تسناوتن  یلو  تفر ، ماش  هفوک و  هب  سپس  دومن و  زاغآ  زاجح  زا  ار  دوخ 
(569 «) ...دندرک

وا تیّقحا  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  تیاصو  تعجر و  هب  هدیقع  نوچمه  یمالـسا ؛ حیحـص  دیاقع  زا  یخرب  نداد  هولج  هوشم   - 7
ات تسا ، هتشادن  ناناملـسم  ندرک  هارمگ  زج  یفده  هک  يدوهی  ابـس  نب  هَّللادبع  هب  دیاقع  نیا  تبـسن  و  نامثع ، زا  تفالخ  هب  تبـسن 

.دنزاس نیبدب  دیاقع  نیا  هب  تبسن  ار  مدرم  هک  نیا 

؟ تسا رامع  نامه  ابس  نب  هَّللادبع  ایا 

؟ تسا رامع  نامه  ابس  نب  هَّللادبع  ایا 

یلع رتکد  دننامه  نیخروم  زا  یخرب 
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: دیوگ یم  دوخ  ياعدم  رب  لالدتسا  رد  وا  .تسا  رسای  نبرامع  نامه  ابس  نب  هَّللادبع  هک  دندقتعم  يدرو 

.تسا هدوب  زین  رامع  هینک  نیمه  هک  دوب  ءادوسلا  نبا  هب  فورعم  ابس  نب  هَّللادبع   - 1

.تسا نمی  رد  ابس  موق  زا  رامع   - 2

.تسا هدرک  یم  توعد  وا  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  هتشاد و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبسن  يدایز  تبحم  وا   - 3

زین ابـس  نب  هَّللادبع  هب  ار  راک  نیمه  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک  یم  کیرحت  هفیلخ  هیلع  رب  شروش  هب  ار  مدرم  رـصم  رد  رامع   - 4
.دنا هداد  تبسن 

یم بلاط  یبا  نب  یلع  ار  یعرـش  تفالخ  بحاص  و  هدرک ، یم  یفرعم  قحاـنب  هفیلخ  ار  ناـمثع  ابـس  نب  هَّللادـبع  هک  تسا  لـقن   - 5
.دنا هداد  تبسن  زین  رسای  نب  رامع  هب  ار  لمع  داقتعا و  نیمه  هک  تسا ، هتسناد 

ار رامع  شیرق  .تسین  رسای  نب  رامع  زا  ریغ  یسک  ابس  نب  هَّللادبع  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  رگید  يا  هلدا  رکذ  اب  يدرو  یلع  رتکد 
تروص هب  اذـل  دـنک ، حیرـصت  وا  مسا  هب  هک  تساوخ  یمن  ادـتبا  زا  یلو  تسناد ، یم  ناـمثع  هیلع  نایـشروش  نویبـالقنا و  هتـسدرس 

(570) .داد یم  ءادوسلا  نبا  ای  ابس  نبا  هینک  وا  هب  يزمر 

یم یقطنم  هدننک و  عناق  ار  وا  هلدا  .تسا و  هتفریذپ  عیشتلاو » فوصتلا  نیب  هلصلا   » باتک رد  یبیش  یفطصم  لماک  رتکد  ار  يار  نیا 
.دناد

یف یفــسلفلا  رکفلا  هاـشن   » دوـخ باـتک  رد  وا  .دوـش  یم  هدافتــسا  لوـق  نـیا  هـب  لـیامت  زین  راــشن  یماــس  یلع  رتـکد  تاراــبع  زا 
نب رامع  هب  هراشا  يزمر  ِمسا  نیا  هک  نیا  ای  دشاب ، یلعج  یتیـصخش  ابـس  نب  هَّللادـبع  هک  تسا  لمتحم  : » دـیوگ یم  ( 571 «) مالسالا

«. ...دشاب رسای 

خساپ

لیلد ناوت  یم  هکلب  درادن ، هدننک  عناق  لیلد  اهنت  هن  هک  تسا  یلامتحا  اهنت  رظن  يار و  نیا 
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: هنومن باب  زا  دومن ؛ هماقا  نا  فالخرب 

تابثا هب  هک  یلاحرد  دنشاب ، دنسلا  حیحص  هدش  دراو  ابس  نب  هَّللادبع  هرابرد  هک  یتایاور  هک  تسا  حیحص  یماگنه  لامتحا  نیا   - 1
.تسین شیب  یتایمه  اه و  نآ  همه  هک  دیسر 

.تسا هدوبن  ییوگزمر  هب  جایتحا  لاح  نیا  اب  دنا ، هدرک  رکذ  حیرص  روط  هب  ار  نامثع  اب  وا  تاضراعم  راّمع و  فقاوم  ناخروم ،  - 2

رامع هک  یلاحرد  دنا ، هدرک  یفرعم  هدروآ  مالسا  نامثع  تفالخ  رصع  رد  هک  يا  يدوهی  ناونع  هب  ار  ابس  نب  هَّللادبع  ناخروم ،  - 3
.تسا مالسا  رد  نیقباس  زا 

دز شتا  نا  نتفریذپن  هبوت و  هب  توعد  زا  دعب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دنا  هدرک  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  ابـس  نب  هَّللادبع   - 4
.دیسر تداهش  هب  نیفص  گنج  رد  رسای  نب  رامع  هک  یلاحرد  دومن ، دیعبت  نئادم  هب  ای 

رب مدرم  کیرحت  رد  ار  وا  هتفریذـپ و  ار  ابـس  نب  هَّللادـبع  توعد  هک  دـنک  یم  یفرعم  یناسک  هلمجزا  ار  راـمع  يربخ  رد  يربط   - 5
(572) .تسا هدومن  تدعاسم  وا  نتشک  نامثع و  هیلع 

.تسا هدوب  ابس  نب  هَّللادبع  زا  يادج  یتیصخش  رسای  نب  رامع  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  یگمه  اه  نیا 

؟ تسا بهو  نب  هَّللادبع  نامه  ابس  نبا  ایا 

باسح هب  جراوخ  نارـس  زا  هک  تسا  یبسار  بهو  نب  هَّللادبع  نامه  ابـس  نب  هَّللادـبع  هک  هدـمآ  نینچ  یخیرات  رداصم  زا  یخرب  رد 
.دندیگنج مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  ناورهن  رد  هک  یناسک  .دما  یم 

«. تسا ینادمه  یبسار  بهو  نب  هَّللادبع  نامه  وا  دنتـسه و  ابـس  نب  هَّللادبع  باحـصا  هیابـس ، : » دیوگ یم  يرعـشا  هَّللادـبع  نبدـعس 
(573)

ینادمه بهو  نب  هَّللادبع  ینرع و  یلجب  نیوج  نب  هّبح  یعازخ و  قمح  نبورمع  يدنک و  يدع  نبرجح  اّما  و  : » دـیوگ یم  يرذالب 
هرابرد دندما و  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  تسا ، ابس  نبا  نامه  هک 
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(574 «.) دندرک لاؤس  وا  زا  رمع  رکبوبا و 

نیا ندوب  یکی  داحتا و  نامگ  نیخروم  زا  یخرب  هک  هدـش  ثعاب  رفن  ود  نیا  نیب  هباـشت  هوجو  مییوگ : یم  عوضوم  نیا  یـسررب  رد 
نبا  » هب فورعم  ودره  و  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ریما  اـب  ودره  و  نمی ، زا  ودره  و  هَّللادـبع »  » ناشمـسا ود  ره  اریز  دـنیامنب ؛ ار  ود 

(575) .تسا هدوبن  ریثات  یب  نامگ  مهو و  نیا  رد  تایاور  زا  یخرب  زین  .دنا و  هدوب  « ءادوسلا

نیب هباشت  هوجو  هچرگ  تسین ؛ قابطنا  لباق  يرگید  رب  مادـکره  تافـص  هک  میرب  یم  یپ  رفن  ود  نیا  نیب  یلامجا  يا  هسیاقم  اب  یلو 
.تسناد یکی  ار  ود  نیا  ناوت  یمن  اذل  .تسا و  رتشیب  قارتفا  هوجو  یلو  دراد  دوجو  ود  نا 

: مینک یم  هراشا  قارتفا  هوجو  زا  یخرب  هب  کنیا 

زا ناسنا  : » دیوگ یم  وا  هرابرد  رجح  نبا  هک  بهو  نب  هَّللادبع  فالخرب  تسا ، هدشن  تدابع  دهز و  هب  فیصوت  ابس  نب  هَّللادبع   - 1
اه و تسد  وا ، ياه  هدجـس  ترثک  تهج  هب  اریز  دنا ؛ هدیمان  اه » هنیپ  بحاص   » ار وا  هک  يدـح  هب  تسا  بجع  رد  وا  تدابع  ترثک 

(576 «.) دوب هتسب  هنیپ  رتش  دننامه  شیاهوناز 

بهو نب  هَّللادبع  هک  یلاح  رد  دروآ ، نامیا  نامثع  نامز  رد  هک  دوب  يدوهی  یـصخش  وا  هک  هدش  هتفگ  ابـس  نب  هَّللادبع  هرابرد   - 2
.تسا هتشاد  تکراشم  باّطخ  نبرمع  تفالخ  رصع  تاحوتف  رد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا 

(577 «.) ...دوب صاّقو  یبا  نب  دعس  اب  قارع  حتف  دهاش  وا  : » دیوگ یم  وا  لاح  حرش  رد  رجح  نبا 

، رمع نب  فیس  لقن  ربانب  ای  و  دوب ، هداد  رارق  تیهولا  دح  رد  ار  وا  هدرک و  ولغ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ّقح  رد  ابـس  نب  هَّللادبع   - 3
یبسار بهو  نب  هَّللادبع  یلو  داد ، یم  حیجرت  افلخ  ریاس  رب  ار  ترضح 
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(578) .دومن یم  ریفکت  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

رـس زا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دوبن  یجراخ  ابـس  نب  هَّللادبع  یلو  دما ، یم  باسح  هب  جراوخ  ناگدرک  رـس  زا  بهو  نب  هَّللادـبع   - 4
.دیا باسح  هب  جراوخ  ناگدرک 

نیا ات  دنام  اجنآ  رد  وا  و  دومن ، دیعبت  هنیدم  هب  ار  وا  هک  نیا  ای  دنازوس و  شتا  هب  ای  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ار  ابس  نب  هَّللادبع   - 5
.دیسر لتق  هب  ناورهن  هعقاو  رد  نیخروم  قافتا  ربانب  بهو  نب  هَّللادبع  یلو  دیسر ، وا  هب  ترضح  تداهش  ربخ  هک 

جراوخ ریما  وا  ...دنا  هدرک  رکذ  افعض  بتک  رد  ار  وا  یخرب  تسا ، هیرورح  ناگدرک  رس  زا  بسار  نب  هَّللادبع  : » دیوگ یم  رجح  نبا 
(579 «.) دش هتشک  هکرعم  نا  رد  وا  دیگنج  اه  نآ  اب  یلع  هک  ماگنه  نا  دوب ، ناورهن  رد 

هرابرد هک  یلاح  رد  دش ، هدیـشک  شتا  هب  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  طسوت  هبابـس  نب  هَّللادبع  رابخا ، زا  یخرب  لقن  ربانب   - 6
.تسا هدشن  هتفگ  يزیچ  نینچ  بهو  نب  هَّللادبع 

ابس نب  هَّللادبع  بسن 

ردپ مسا  ابس »  » هک تسین  مولعم  یلو  تسا ، ابس  نب  هَّللادبع  وا  مسا  هک  تسا  نیا  هدمآ  تنس  لها  هعیـش و  رداصم  رتشیب  رد  هک  هچنا 
یسک .دوش  یم  هداد  تبـسن  ناطحق  نب  برعی  نب  بجـشی  نب  ابـس  هب  وا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یمـسا  هک  نیا  ای  تسا  وا 

.تسا بوسنم  وا  هب  نمی  لیابق  رتشیب  هک 

بهو نب  هَّللادبع  وا  هک  دندقتعم  رگید  یخرب  و  ططخلا »  » رد يزیرقم  و  هبتـشملا »  » رد یبهذ  و  فارـشالا » باسنا   » رد يرذالب  يرا ،
بهو نب  هَّللادـبع  تسا و  اـم  ثحب  دروم  هک  ابـس  نب  هَّللادـبع  نیب  ناـخروم  نیا  هک  تسا  نا  بلطم  رهاـظ  یلو  ( 580) .تسا يابس 

رد هک  جراوخ  سیئر  يابس  یبسار 
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.دراد دوجو  یمسا  هباشت  رفن  ود  نیا  نیب  اریز  دنا ؛ هدرک  طلخ  دش  هتشک  ناورهن 

: تفگ هرارز  هک  هدمآ  قودص  تاداقتعالا »  » باتک رد  هک  هچنا  زج  تسا  هدشن  وا  هلئاع  رب  يا  هراشا  یثیدـح  یخیرات و  رداصم  رد 
(581) ...دوب ضیوفت  هب  لئاق  ابس  نب  هَّللادبع  دالوا  زا  يدرم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب 

هَّللادـبع نب  دعـس  يرذالب و  و  ( 582 «) ریمح  » هلیبـق هب  ار  وا  مزح  نبا  یلو  دـنناد ، یم  نـمی  رد  ابـس »  » هلیبـق زا  ار  وا  ناـخروم  بـلغا 
(583) .دنا هداد  تبسن  نادمه  هلیبق  هب  ار  وا  يرعشا 

وا هک  هدرک  لقن  قرفلا » نیب  قرفلا   » باتک رد  يدادغب  زا  هدوع  نامیلس  یلو  هدروآ ، رامش  هب  نمی  دوهی  زا  ار  وا  شخیرات  رد  يربط 
(584) .تسا قارع  هریح  دوهی  زا 

وا .تسا  ابـس  نب  هَّللادبع  زا  ریغ  ءادوسلا » نبا   » زا وا  دوصقم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  وا  مالک  رد  تقد  اب  اریز  تسین ، حیحـص  نیا  یلو 
« .دوب هریح  نایدوهی  زا  يدوهی  يدرف  لصا  رد  ءادوس  نبا  « ؛» هریحلا دوهی  نم  ایدوهی  لصالا  یف  ءادوسلا  نبا  ناک  و  : » دیوگ یم 

زا هچنا  زج  هب  تسا  هدوب  يدوهی  ابـس  نب  هَّللادـبع  دـنک ، تابثا  هک  درادـن  دوجو  یحیحـص  لـیلد  هک  نیا  تفگ  ناوت  یم  هچنا  یلو 
.تسین جاجتحا  لباق  زگره  دما  دهاوخ  هچنا  ربانب  هک  هدیسر  رمع  نب  فیس  تایاور 

؟ تسیک ءادوس  نبا 

یخرب رد  و  هدرب ، مان  ءادوسلا » نبا   » ار وا  زین  یهاگ  درب و  یم  مان  مسا  نیا  اب  یهاگ  ار  ابـس  نب  هَّللادبع  شتایاور ، رد  رمع  نب  فیس 
زا ار  تاریبعت  نیا  دنا  هدز  یخیرات  فیلات  هب  تسد  وا  زا  دعب  هک  زین  نارگید  و  دنک ، یم  دای  ءادوسلا » نب  هَّللادبع   » هب وا  زا  زین  دراوم 

نب هَّللادبع  نامه  ءادوسلا » نبا   » زا دوصقم  ایا  .دنا  هتفرگ  وا 
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؟ ریخ ای  تسا  ابس 

نا اب  هدش و  دراو  يرایـسب  ثیداحا  نیب  رد  ینـس  هعیـش و  یثیدح  رداصم  رد  ءادوسلا » نبا   » ظفل مییوگ : یم  لاؤس  نیا  حیـضوت  رد 
هب ابس  نب  هَّللادبع  يارب  مسا  نیا  زا  هک  درادن  دوجو  يدروم  هچ  رگا  دنا ، هتفرگ  رارق  شنزرس  دروم  هباحص  ریغ  هباحـص و  زا  یخرب 

.تسا هدمآ  رمع  نب  فیس  تایاور  رد  هک  هچنا  زج  هب  دشاب  هتفر  راک 

: لیبق زا  دنا ؛ هتفرگ  رارق  شنزرس  دروم  مسا  نیا  اب  يدارفا  یعیش  رداصم  رد  یعیش  رداصم  فلا )

(585) .تسا هداد  رارق  شنزرس  دروم  مسا  نیا  اب  ار  وا  رذوبا  هک  هباحص  زا  يدرم   - 1

(586) .تسین هدش  هتخانش  هک  ءادوسلاوبا »  » مان هب  يدرم   - 2

(587) .جراوخ هدرکرس  یبسار ، بهو  نب  هَّللادبع   – 3

(588) .تسا هدرک  شنزرس  ءادوسلا » نبا   » هب ار  وا  نافع  نب  نامثع  نب  ورمع  هک  دیز  نب  هماسا   - 4

(589) .تسا هدش  هدیمان  ءادوسلا » نبا   » هب نامثع  طسوت  هب  هک  رسای  نب  رامع   - 5

(590) .تسا هتفرگ  رارق  ناّفع  نب  نامثع  هیحان  زا  شنزرس  دروم  مسا  نیا  هب  هک  رسای  نب  رامع  ینس 1 -  رداصم  ب )

(591) .تسا هداد  رارق  شنزرس  دروم  ءادوسلا » نبا   » مسا اب  ار  وا  رذوبا  هک  حابر  نب  لالب   - 2

(592) .تسا هتفرگ  رارق  شنزرس  دروم  ترضح  نابز  زا  مسا  نیا  طسوت  هب  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نامز  رد  يدرم   - 3

.تسا هدرک  ریبعت  ءادوسلا » نبا   » هب وا  زا  رمع  نب  فیس  زا  لقن  هب  دوخ  خیرات  رد  يربط  هک  ابس  نب  هَّللادبع   - 4

ياج رد  .تسا و  هدشن  ریبعت  ءادوسلا  نبا  هب  ابـس  نب  هَّللادبع  زا  يربط  خیرات  زج  هب  یثیدح  ای  یخیرات  باتک  چیه  رد  هک : نیا  هجیتن 
زا يربط  تیاور  هک  درک  میهاوخ  تابثا  دوخ 
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.تسا ربتعم  ریغ  رمع  نب  فیس 

؟ دنتسه یهورگ  هچ  هیابس 

.تسا هدماین  نایم  هب  دشاب  ابـس  نب  هَّللادـبع  ناوریپ  نا  زا  دوصقم  هک  هیابـس  زا  يرکذ  يربط  خـیرات  زا  لبق  یخیرات  باتک  چـیه  رد 
.تسا فنخم  یبا  رمع و  نب  فیس  قیرط  زا  طقف  شتایاور  هدرک و  دای  اه  نا  زا  دایز  هک  تسا  يربط  اهنت 

رـصع ات  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نامز  زین  نامثع و  نامز  رد  هورگ  نیا  ّمهم  رطخ  ذوفن و  هب  هراشا  تایاور  نیا 
ورمع و نب  فیـس  قـیرط  زا  ارـصحنم  شخیراـت  رد  يربـط  ار  تاـیاور  نـیا  هـک  اـجنا  زا  .دراد و  نایفـس  یبا  نـب  هیواـعم  تموـکح 

هفیاط دوجو  ناوت  یمن  اذل  دنا ، فیعـض  تنـس  لها  زا  لیدـعت  حرج و  لاجر  دزن  رفن  ود  نیا  هدرک و  لقن  ییحی  نب  طول  فنخموبا 
.درک تباث  نامز  رصع و  نا  رد  هیابس »  » ناونع هب  ار  يا 

رابتعا دروم  هدرک ، لقن  دنـس  نودب  قشمد » هنیدم  خـیرات   » باتک رد  رکاسع  نبا  و  هیاهنلا » هیادـبلا و   » باتک رد  ریثک  نبا  هک  هچنا  و 
.دنا هدرک  لقن  يربط  زا  ود  نیا  ارهاظ  اریز  تسین ؛

رب نامگ  لـسرم و  تسا  یتیاور  (، 593) هدروآ نایم  هب  هیابـس »  » زا يرکذ  نا  رد  هدـمآ و  هیواعم  هب  هیبا  نب  دایز  هماـن  رد  هک  هچنا  و 
عقاو فیعـضت  دروم  هک  تسا  فنخم  وبا  زا  یگمه  نا  رب  قباـس  تاـیاور  اریز  دـشاب ؛ فنخم  وـبا  زا  تسا  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا 

.درادن دوجو  هیابس »  » مان هب  يا  هفیاط  دوجو  رب  ربتعم  كردم  هجیتن  رد  .تسا  هدش 

یعیش رداصم  رد  ابس  نب  هَّللادبع 

: تسا هتسد  ود  رب  هدیسر ، ابس  نب  هَّللادبع  هرابرد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  قرط  زا  یعیش  رداصم  رد  هک  یتایاور 

نب هَّللادبع  مان  هب  یصخش  دوجو  رب  تلالد  هک  یتایاور   - 1
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ریصب وبا  زا  ار  نا  قودص  یسوط و  خیـش  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نا  زا  تسا ؛ هدوب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  رـصاعم  وا  دراد و  ابس 
یلا هیدی  عفریلف  هالصلا  نم  مکدحا  غرف  اذا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  هدرک  لقن  مالسلا  امهیلع  شناردپ  زا  قداص  ماما  زا 

؟ ءامـسلا یلا  هیدی  عفری  ملف  لاق : یلب ، لاق : ناکم ؟ لک  یف  هَّللا  سیلا  نینمؤملاریما ! ای  ابـس : نبا  لاقف  .ءاعدـلا  یف  بصنیلو  ءامـسلا ،
هَّللا دـعو  اـمو  قزرلا  عضوم  و  هعـضوم ؟ نم  اـّلا  قزرلا  بلطی  نیا  نمف  ( 594 (؟» َنودَـعُوت امو  ْمُکقزر  ِءامَّسلا  ِیفو  ارقتاموا « : لاـقف :

يولج اعد  ماگنه  ار  اه  نآ  درب و  الاب  نامـسا  يوس  هب  ار  شیاه  تسد  دیاب  دـش  غراف  زامن  زا  امـش  زا  یکی  هاگره  ( » 595 (؛» ءامسلا
: دومرف ترـضح  تسا ؟ دوجوم  یناـکم  ره  رد  دـنوادخ  هک  تسین  نینچ  اـیآ  ناـنمؤمریما ! يا  تفگ : ابـس  نبا  .دریگب  دوخ  تروص 

نامـسا رد  : » يا هدناوخن  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف : ترـضح  دنک ؟ دنلب  نامـسا  فرط  هب  ار  شیاه  تسد  هچ  يارب  سپ  تفگ : وا  .يرا 
هچنا يزور و  عضوم  و  شعـضوم ؟ زا  زج  هب  دوش  یم  بلط  يزور  اـجک  زا  سپ  دـیوش ؟» یم  هداد  هدـعو  هچنا  امـش و  يزور  تسا 

«. تسا نامسا  هدش  هداد  هدعو 

.تسا هدیسرن  تابثا  هب  وا  تقاثو  اریز  تسا ؛ فیعض  نا  دنس  رد  دشار  نب  نسح  دوجو  تهج  هب  تیاور  نیا  هک  نیا  زج 

.دشاب يابس  یبسار  بهو  نب  هَّللادبع  ابس » نبا   » زا دوصقم  هک  تسا  نکمم  هک  نیا  هب  افاضم 

هدنازوس شتا  هب  ار  وا  ترضح  اذل  هتشاد و  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يارب  تیهولا  ياعدا  وا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  یتایاور   - 2
: هلمج نا  زا  تسا ؛

ماما زا  شدنس  هب  دوخ  لاجر  رد  یشک  هک  تسا  یتیاور  فلا )
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کلذ غلبف  .هَّللا  وه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّنا  معزیو  هوبنلا  یعدی  ناک  ابـس  نب  هَّللادبع  ّنا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب 
هل لاقف  .یبن  ّیناو  هَّللا  تنا  ّکنا  یعور  یف  یقلا  ناک  دقو  وه ، تنا  معن ، لاقو : کلذب  رقاف  هلاسو ، هاعدف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

مایا هثالث  هباتتـساو  هسبحف ، یباف  .بتو  کّما  کتلکث  اذه  نع  عجراف  ناطیـشلا ، کنم  رخـس  دق  کلیو ، مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما 
توبن ياعدا  ابس  نب  هَّللادبع  انامه  ( » 596 (؛» کلذ هعور  یف  یقلیو  هیتای  ناکف  هاوهتسا ، ناطیـشلا  ّنا  لاق : .رانلاب و  هقرحاف  بتی ، ملف 

تساوخ و ار  وا  ترضح  .دیسر  نانمؤمریما  هب  نا  ربخ  .تسا  دنوادخ  نامه  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دومن  یم  نامگ  درک و  یم 
هدرک روطخ  نم  لد  رد  اریز  ما ؛ هتفگ  نم  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  تفگ : دومن و  رارقا  رما  نیا  رب  وا  .درک  لاؤس  نا  هراـبرد  وا  زا 

، درگ زاب  فرح  نیا  زا  تسا ، هدرک  ریخـست  ار  وت  ناطیـش  وت ، رب  ياو  دومرف : وا  هب  نانمؤمریما  .مربماـیپ  نم  ییادـخ و  ناـمه  وت  هک 
هبوت ات  داد  تلهم  وا  هب  زور  هس  ات  و  درک ، سبح  ار  وا  ترضح  اذل  .دومن  عانتما  راک  نیا  زا  وا  .نک  هبوت  دنیشنب و  تیازع  هب  تردام 
هدرک بلج  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ناطیش  انامه  دومرف : ترـضح  .دینازوس  شتا  هب  ار  وا  ترـضح  هک  نیا  ات  درکن ، نینچ  وا  یلو  دنک ،

« .دنک یم  اقلا  ار  بلاطم  نیا  وا  لد  رد  دیا و  یم  وا  يوس  هب  اذل  و  تسا ،

قیثوت ود  نیا  اریز  تسا ؛ فیعض  نا  دنس  رد  نانس  نب  هَّللادبع  ردپ  نانـس  يدبع و  نامثع  نبدمحم  دوجو  تهج  هب  تیاور  نیا  یلو 
.دنا هدشن 

لقن هَّللادبع  زا  شدنس  هب  یشک  زین  و  ب )
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، بذـکلا هَّللا  یلع  يرتفیو  هقدـص ، بیذـکت  یف  لمعیو  هیلع  بذـکی  يذـلا  ناـکو  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  هدرک 
دومن و یم  وا  قدص  بیذکت  رد  یعس  تسب و  یم  غورد  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  هک  یسک  نا  ( »... 597 (؛» ابس نب  هَّللادبع 

«. دوب ابس  نب  هَّللادبع  تسب ، یم  غورد  دنوادخ  رب 

هدیـسرن وا  يارب  یقیثوت  لاـجر  بتک  رد  اریز  تسا ؛ فیعـض  نا  دنـس  رد  یـسلایط  دـلاخ  نبدـمحم  دوجو  تهج  هب  زین  تیاور  نیا 
.تسا

نب هَّللادبع  زا  تبحص  هک  یلاح  رد  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  ملاس  نب  ماشه  زا  شدنـس  هب  زین  و  ج )
هباتتـسا هیف  کـلذ  یعدا  اّـمل  ّهنا  : » دوـمرف دوـمن ، یم  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  هراـبرد  شتیبوـبر  ياـعدا  اـبس و 

وا زا  ترـضح  دومن  ناـنمؤمریما  درومرد  ار  ییاـعدا  نینچ  نوـچ  ( » 598 (؛» رانلاب هقرحاـف  بوتی  نا  یباـف  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما 
«. دینازوس شتا  هبار  وا  ترضح  دومن ، عانتما  راک  نیا  زا  وا  نوچ  و  دنک ، هبوت  هک  تساوخ 

نب هَّللادبع  هَّللا  نعل  : » دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامثع  نب  نابا  زا  شدنس  هب  زین  و  د )
، انیلع بذک  نمل  لیولا  اعئاط ، هَّلل  ادـبع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هَّللاو  ناکو  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  یف  هیبوبرلا  یعدا  ّهنا  ابس ،
وا ار ، ابـس  نب  هَّللادبع  دنک  تنعل  ادـخ  ( » 599 (؛» مهنم هَّللا  یلا  اربن  مهنم ، هَّللا  یلا  اربن  انـسفنا ، یف  هلوقنـال  اـم  اـنیف  نولوقی  اـموق  ّناو 
ام رب  هک  یـسک  رب  ياو  .دوب  ادـخ  عیطم  هدـنب  نانمؤمریما  دـنگوس ! ادـخ  هب  .دومن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هرابرد  تیبوبر  ياـعدا 

يوس هب  نانآ  زا  ام  .مییوگ  یمن  دوخ  هرابرد  ام  هک  دنیوگ  یم  ار  ییاهزیچ  ام  هرابرد  یموق  انامه  .ددنبب و  غورد 
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« .مییوج یم  يربت  ادخ 

ّینا اـنیلع ، بذـک  نم  هَّللا  نعل  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : هک  هدرک  لـقن  یلاـمث  هزمحوبا  زا  شدنـس  هب  زین  و  ه )
هَّلل ادبع  هَّللاو  مالـسلا  هیلع  یلع  ناک  .هَّللا  هنعل  هل  ام  امیظع ، ارما  یعدا  دقل  يدـسج ، یف  هرعـش  لک  تماقف  ابـس  نب  هَّللادـبع  ترکذ 

هتـسب غورد  ام  رب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  ( » 600 (؛» هتعاطب ّالا  هَّللا  نم  همارکلا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـنامو  هلوسرلو ،
وا يارب  هک  تسا  هدومن  میظع  يرما  ياعدا  وا  .دش  تسار  نا  زا  دوب  مندب  رد  هک  ییوم  ره  ار ، ابـس  نب  هَّللادـبع  مدرک  دای  نم  .تسا 

ادـخ و تعاـطا  اـب  زج  هب  هک  دوب  ادـخ  لوسر  ردارب  ادـخ و  حـلاص  هدـنب  یلع  دـنگوس ! ادـخ  هب  .دـنک  تنعل  ار  وا  دـنوادخ  تسین ،
«. دیسرن وا  بناج  زا  تمارک  هب  ادخ  قیرط  زا  زج  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زین  .دیسرن و  ادخ  بناج  زا  تمارک  هب  شلوسر 

ّقح رد  هک  هتـشاد  دوـجو  ابـس  نب  هَّللادـبع  ماـن  هب  یـصخش  هک  نـیا  رب  دـنراد  تلـالد  دندنـسلا و  حیحـص  یگمه  تـیاور  هـس  نـیا 
ناـمثع لـتق  هنتف  رد  هدوـب و  يدوـهی  وا  هک  هدـشن  هراـشا  تاـیاور  نـیا  رد  یلو  ...و  تـسا  هدرک  یم  وـلغ  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤمریما 

حدق ماقم  رد  ماما  هک  نیا  اصوصخ  درک ، یم  هراشا  اه  نآ  هب  ماما  دوب  حیحـص  وا  هرابرد  بلاطم  نیا  رگا  و  تسا ، هتـشاد  تکراشم 
.تسا هدوب  وا  تمذم  و 

رد هک  هدرک  لقن  ار  يا  همجمج  اب  وا  نتفگ  نخس  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هرابرد  ار  یلّـصفم  تیاور  زین  هللا  همحر  یـسلجم  و )
(601) ...تسا هدومن  شباحصا  ابس و  نب  هَّللادبع  ندنازوس  هب  هراشا  ترضح  نا ،

، شنتم زا  رظن  عطق  اب  تیاور  نیا  یلو 
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ود نا  زا  يرکذ  هدوب و  لوهجم  رفن  ودره  اریز  تسا ؛ فیعض  نا  دنس  رد  قرزا  دمحا  نب  ناسح  هیطع و  نب  یـسوم  دوجو  تهج  هب 
رامع ار  هصق  نیا  هک  نیا  هب  افاضم  .تسا  هدـشن  قیثوت  هک  دراد  رارق  نا  دنـس  رد  لضف  نب  سابع  زین  .تسا و  هدـشن  لاجر  بتک  رد 
لباق زین  تسا  یطاـباس  راـمع  مـالک  رب  فوقوم  تیاور  هک  اـجنآ  زا  اذـل  دـهد ، تبـسن  ماـما  هب  هک  نیا  نودـب  هدرک ، لـقن  یطاـباس 

.دشاب یمن  جاجتحا 

رجح نبا  زا  یمالک 

رد هک  ار  یتعامج  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دوش  یم  تباث  دنـسلا  حیحـص  تایاور  زا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رجح  نبا  مالک  زا 
.دشاب دروم  نیمه  زا  شلصا  تسا  نکمم  هیئابس  هلاسم  و  دینازوس ، شتا  هب  دندرک  تیهولا  ياعدا  وا  قح 

شتا هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  یناسک  نا  هدرک ، ناـمگ  لـحن » لـلم و   » رد ینیارفـسا  رّفظملاوبا  : » دـیوگ یم  يراـبلا » حـتف   » رد وا 
ابـس نب  هَّللادـبع  ناشگرزب  هک  دنتـسه  هیئابـس  نامه  نانآ  و  دـندرک ، تیهولا  ياعدا  وا  ّقح  رد  هک  دنـضفاور  زا  يا  هفیاـط  دـنازوس 

رد ار  نا  ام  هک  دشاب  یثیدح  شلـصا  هک  تسا  نکمم  نیا  .تشاذـگ و  تعدـب  ار  راتفگ  نیا  درک و  مالـسا  راهظا  هک  تسا  يدوهی 
مالسلا هیلع  یلع  هب  تفگ : هک  میا  هدرک  لقن  شردپ  زا  يرماع  کیرـش  نب  هَّللادبع  قیرط  زا  صلخم  رهاط  یبا  ثیدح  زا  موس  ءزج 

«. تسا نسح  ثیدح  نیا  دنـس  ...یـشاب و  یم  نانآ  راگدرورپ  وت  هک  دننک  یم  اعدا  هدـمآ و  دجـسم  برد  رب  يا  هدـع  دـش : ضرع 
(602)

زین هعیش  هک  یبلطم  نامه  تسا ، هتشاد  لوبق  ار  ابس  نبا  هرابرد  رادقم  نیمه  هب  ات  ناشیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  رجح  نبا  مالک  زا 
.تسا لئاق  وا  هرابرد 

ابس نبا  ندنازوس  عوضوم  یسررب 

هدیقع نیا  زا  ندرکن  هبوت  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  ّقح  رد  تیهولا  ياعدا  تهج  هب  ابـس  نب  هَّللادبع  هک  دندقتعم  املع  زا  یتعامج 
: دش هدنازوس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  طسوت  هب 

هدنازوس شتا  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  طسوت  هب  هک  تسا  نوعلم  یلاغ و  ابـس  نب  هَّللادبع  : » دیامرف یم  هللا  همحر  یلح  همالع   - 1
(603 «) .تسا ربمایپ  شدوخ  ادخ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  درک  یم  نامگ  وا  دش ،

ات ترضح  .تسادخ  نامه  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : یم  تشاد و  توبن  ياعدا  وا  : » دیوگ یم  یشک  ورمعوبا   - 2
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«. دنازوس شتا  رد  دندوب  وا  اب  هدیقع  مه  هک  يدارفا  زا  رفن  داتفه  اب  ار  وا  ترـضح  اذل  درکن و  عوجر  وا  یلو  داد  هبوت  ار  وا  زور  هس 
(604)

وا زور  هس  ات  ترضح  .تسا و  ادخ  نانمؤمریما  درک  یم  نامگ  هک  تسا  یسک  نامه  ابس  نبا  : » دیوگ یم  ینارحب  فسوی  خیش   - 3
(605 «.) دنازوس شتا  رد  ار  وا  درکن  هبوت  نوچ  داد و  هبوت  ار 

تـسا يا  هقرف  اه  نآ  لوا  دنتـسه ، لجوزع  دنوادخ  ریغ  تیهولا  هب  دقتعم  هک  یلاغ  ياه  هقرف  زا  : » دیوگ یم  یـسلدنا  مزح  نبا   - 4
.یتسه نامه  وت  دنتفگ : یهافـش  روط  هب  هدمآ و  بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  هب  نانآ  هَّللا -  هنعل  يریمح -  ابـس  نب  هَّللادـبع  باحـصا  زا 

ار نانآ  سپس  دندرک و  هدامآ  شتا  ات  داد  روتسد  دما و  نارگ  ترـضح  رب  رما  نیا  .ییادخ  وت  دنتفگ : یـسک ؟ هچ  دومرف : ترـضح 
 - هَّللاب ذوعن  تسادخ -  یلع  هک  دش  مولعم  ام  رب  نالا  دنتفگ : یم  دندش ، یم  هتخادـنا  شتا  رد  هک  یماگنه  نانآ  .دـنازوس  شتا  رد 

(606 «.) درک دهاوخن  باذع  شتا  هب  ار  یسک  شتا ، راگدرورپ  زج  هب  اریز 

منک یم  نامگ  .دوب  هدننک  هارمگ  هارمگ و  وا  .تسا  هقدانز  نایلاغ  زا  ابـس  نب  هَّللادـبع  : » دـیوگ یم  لادـتعالا » نازیم   » رد یبهذ   - 5
(607 «.) دینازوس شتا  هب  ار  وا  یلع  هک 

تسا هدروا  نامیا  نامثع  رصع  رد  هدوب و  يدوهی  وا  هک  هدشن  يا  هراشا  هنوگ  چیه  میدومن  هدهاشم  تایاور  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه 
وا هک  هدـشن  بلطم  نیا  هب  يا  هراشا  هنوگ  چـیه  زین  .تسا و  هتـشاد  نامثع  دـض  رب  ناناملـسم  کیرحت  رد  یتلاـخد  وا  هک  نیا  اـی  و 

ياعدا وا  هک  نیا  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  نیا  زا  هک  یبلطم  اهنت  .تسا  عیشت  سسؤم 
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.تسا هدنازوس  شتا  رد  تهج  نیدب  ار  وا  ترضح  اذل  هتشاد و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناش  رد  تیهولا 

وا دـیعبت  هب  لوق  و  تسا ؛ هشقانم  لباق  یتاـهج  زا  وا  عاـبتا  ابـس و  نب  هَّللادـبع  ندـنازوس  قارحا و  عوضوم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو 
اوتف نا  هب  هدرکن و  دامتعا  دترم  ندنازوس  قارحا و  شخب  رد  تایاور  نیا  هب  ینس  هعیـش و  نیقیرف  ياهقف  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  حیجرت 

.تسا هدرک  نیعم  نتشک  ار  دترم  مکح  هدوب و  تایاور  نیا  ضراعم  هک  دنا  هدرک  لمع  یتایاور  قباطم  هکلب  دنا ، هدادن 

درم رگا  دش ، ادیپ  یـسرتسد  وا  هب  دنک  هبراحم  هک  نیا  زا  لبق  هاگره  دـترم  هک  نیا  رب  دـنا  هدرک  قافتا  املع  : » دـیوگ یم  دـشر  نبا 
ار وا  دـنک  لیدــبت  ار  شنید  سکره  ( » 608 (؛» هولتقاـف هنید  لدـب  نم  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اریز  دوـش ؛ یم  هتـشک  تسا 

«. دیشکب

دترملا : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دـنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  یسوط 0  خیـش  ینیلک و  خیش 
يریگ هرانک  وا  زا  دترم  صخش  رسمه  ( » 609 (؛» عبارلا موی  لتق  ّالاو  بات  ناف  مایا ، هثالث  باتتسیو  هتحیبذ ، لکؤتالو  هتارما  هنع  لزعت 
مراـهچ زور  رد  هنرگ  دـننک و  یم  اـهر  ار  وا  درک  هبوت  رگا  دـنهد ، یم  هبوت  ار  وا  زور  هس  اـت  دوش و  یمن  هدروـخ  وا  هحیبذ  هدرک و 

« .دوش یم  هتشک 

، لتق ّالاو  بات  ناف  باتتـسی ، : » دندومرف دترم  هرابرد  هک  دـنا  هدرک  لقن  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و 
یم هداد  هبوت  ( » 610 (؛» اهسبح یف  اهیلع  قیُضو  نجسلا  یف  تدّلخ  ّالاو  تعجر  تبات و  ناف  بیتتـسا  مالـسالا  نع  تدترا  اذا  هارملاو 

هبوت دش  جراخ  مالسا  زا  رگا  نز  .دوش و  یم  هتشک  هنرگو  دننک ) یم  اهر  ار  وا   ) درک هبوت  رگا  دوش ،
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یم رارق  هقیـضم  تحت  نادـنز  رد  وا  ددرگ و  یم  دـبا  سبح  نادـنز  رد  هنرگ  و  دـننک ) یم  اهر  ار  وا   ) درک هبوت  رگا  دوش ، یم  هداد 
«. دریگ

رفاک سپس  دش و  دلوتم  مالسا  رد  هک  درک  لاؤس  يدرم  هرابرد  وا  زا  هک  یـسک  باوج  رد  هدش ، لقن  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  زین  و 
موقرم نینچ  ترـضح  دوش ؟ یم  هتـشک  نداد  هبوت  نودب  ای  دوش  یم  هداد  هبوت  ایا  تسا ، هتـشگ  جراخ  مالـسا  زا  هدـش و  كرـشم  و 

«. دوش یم  هتشک  ( » 611 (؛» لتقی : » تشاد

لباـقم رد  تسا و  ّمس  اـی  بوچ  اـی  گنـس  هزین و  ریـشمش و  نوچمه  رازبا  هب  نتـشک  تاـیاور  نیا  رد  لـتق  هب  دوـصقم  هک  میناد  یم 
.دشاب یم  نتخیوآ  راد  هب  يانعم  هب  هک  دشاب  یم  بلص »  » لباقم رد  زین  .تسا و  شتا  هب  نتشک 

عیشت لحارم  عیشت  لحارم 

هراشا

: تسا هدوب  هلحرم  هس  ياراد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تالاوم  يانعم  هب  عیشت  هک  تسا  دقتعم  ضایف  هَّللادبع  رتکد 

یحور عیشت   - 1

هب زا  لبق  دش و  هتـشاک  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رـصع  رد  شا  هشیر  ترـضح  ینید  تیعجرم  يانعم  هب  یحور  عیـشت  دیوگ : یم  وا 
.دیسر مامتا  هب  وا  ندیسر  تفالخ 

یسایس عیشت   - 2

.وا و لیاضف  بقانم و  تهج  هب  هکلب  ّصن  تهج  هب  هن  تسا  رتراوازس  تفالخ  هب  ترـضح  هک  تسا  نا  عیـشت  عون  نیا  زا  وا  دوصقم 
ساـبع و ریبز و  نوچمه  ناناملـسم ، زا  یخرب  هک  یماـگنه  نا  تشگ ، رهاـظ  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  شیاـه  هناـشن  عیـشت  عوـن  نیا 

هفیلخ ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  هک  یماگنه  دیـسر  دوخ  جوع  تیاهن  هب  عیـشت  عون  نیا  دنتـشاد و  دیکات  نا  رب  نارگید 
.دش تعیب  نامثع  ندش  هتشک  زا  دعب  ناناملسم 

یفنص عیشت   - 3

زا لبق  اریز  داتفا ؛ قافتا  61ه ق )  ) لاس رد  البرک  هعقاو  زا  دعب  نیا  تسا و  بهذم  هقرف و  کی  ناونع  هب  نا  روهظ  عیشت ، موس  هلحرم 
(612  .) ...دوبن هدش  هتخانش  هعیش  هب  فورعم  ینید و  هقرف  کی  ناونع  هب  عیشت  تقو  نا 

خساپ

نیا هک  تسا  نا  وا  دوصقم  رگا  یلو  تسا ، شریذـپ  لباق  دـشاب  ناناملـسم  تیرثکا  دزن  رگا  هلحرم ، هس  نیا  زا  ناشیا  دوصقم  ـالوا :
.دسر یمن  رظن  هب  یحیحص  فرح  تسا ، صوصن  هلدا و  زا  هتفرگرب  هلحرم  هس 
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یلصربمایپ رصع  رد  ددرگ و  یمزاب  تنـس  باتک و  هب  یحور  عیـشت  هشیر  میا ، هدناسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  هک  هنوگ  نامه  ایناث :
.دنا هدوب  عیشت  عون  نیا  هب  دقتعم  یناسک  هلاو  هیلع  هللا 

هیآ زا  هک  دـنا  هدرک  فذـح  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیمکاح  تماما و  تیالو و  هب  داقتعا  يانعم  عیـشت  ياـنعم  زا  ناـشیا  اـثلاث :
هدوب هباحـص  نایم  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  زا  داـقتعا  عون  نیا  .دوش و  یم  هدافتـسا  هلدا  رگید  ریدـغ و  ثیدـح  تیـالو و 

.تسا

یلو هدوب  هباحص  زا  یخرب  دزن  صن  تهج  هب  هن  تماما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیقحا  يانعم  هب  یـسایس  عیـشت  هچرگ  اعبار :
هیلع یلع  ترـضح  تماما  هب  دقتعم  رگید  يا  هدـع  ناملـس و  دادـقم و  رذوبا و  دـننامه  هباحـص  زا  یخرب  هفیقـس  يارجام  نامه  رد 

.میا هدرک  هراشا  نا  هب  دوخ  ياج  رد  هک  هنوگ  نامه  دنا ، هدوب  صن  تهج  هب  مالسلا 

هب تفالخ  تماما و  ناونع  هب  يا  هدع  دش  تعیب  نامثع  ندش  هتشک  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  هک  نامز  نامه  رد  اسماخ :
.دندرک تعیب  وا  اب  صن 

لازتعا عیشت و 

داشرا و هب  هدرک و  يریگ  هرانک  تسایـس  زا  البرک  هعقاو  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دالوا  زا  هعیـش  ناماما  هک  دـندقتعم  یخرب 
.دندروآ يور  ایند  زا  عاطقنا  تدابع و  تحیصن و 

ینب نامکاح  اب  ندش  ریگرد  دندرک  هدهاشم  هک  اجنآ  زا  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  مییوگ : یم  بلطم  نیا  هرابرد 
دوس هب  روای  رای و  دوبن  اب  سابع  ینب  هیما و 
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و دننک ، عمق  علق و  ار  دوخ  نافلاخم  نکمم  وحن  ره  هب  ات  دندوب  هدرک  مزج  ار  دوخ  مزع  نانآ  اریز  دوب ، دهاوخن  ناناملـسم  مالـسا و 
رود هعماج  نتم  زا  هک  دندوب  راچان  دـنزادرپب  هزرابم  هب  دنتـشاد  نارای  زا  هک  یکدـنا  دارفا  ات  دنتـساوخ  یم  هک  یتروص  رد  یفرط  زا 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  نمـض  رد  هدوب و  هعماج  نتم  رد  هک  دندید  نیا  رد  ار  تحلـصم  اذل  دنربب ، هانپ  هداتفا  رود  قطانم  هب  هدش و 
.دنیامن عافد  ناکما  دح  رد  تقیقح  قح و  زا  رکنم 

عیشت ماسقا  عیشت  ماسقا 

هراشا

: دنا هدرک  قالطا  یفلتخم  یناعم  رب  ار  عیشت  ناونع  لاجر ، مجارت و  نابحاص  نیخروم و  حالطصا  رد 

« ماع  » موهفم هب  عیشت  فلا )

ناینامثع نهک  حالطصا  رد  دوش ، یم  هدیمان  عیشت  نونکا  هچنا  .تسا  هدوب  یلعف  جیار  عیشت  زا  معا  عیشت ، موهفم  نیتسخن ، نورق  رد 
نا تماما  هب  ای  دنتسناد و  یم  نامثع  رب  مدقم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یناسک  هب  نامز ، نا  رد  هعیش  .تسا  هدش  ریبعت  ضفر »  » هب
یم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  يرتشیب  هجوت  افلخ ، هسیاقم  رد  هک  یسک  هب  دش ؛ یم  هتفگ  دنتشاد ، داقتعا  ناشیا  دالوا  ترـضح و 
یم دنوادخ  فرط  زا  صوصنم  يرما  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  دومن و  یم  راکنا  ار  نیخیش  هک  یـسک  هب  هعیـش و  دومن ،

.دنتفگ یم  یضفار » ، » تسناد

.دشاب نارود  نا  رد  ضفر »  » و عیشت »  » تخانش يارب  یهار  دناوت  یم  دنک ، یم  لقن  نیتسخن  نورق  لاجر  زا  یبهذ »  » هک یتارابع 

يراخب خیاشم  زا  هک  یـسوم ،» نب  هَّللادبع   » هرابرد یبهذ »  » الثم دوش ؛ یم  رتدنت  ریبعت  یعیـش ، شیارگ  تدش  بسح  رب  تاریبعت  رد 
یطارفا و هعیش  « ؛) 614 «) لاغ یضفار  طرفم ، یعیـش  : » تسا هتفگ  تباث » نب  يدع   » هرابرد و  ( 613 «) ایعیش ناک  : » تسا هتفگ  تسا ،

خروم يربط » ریرج  نبدمحم   » هرابرد و  ( 615 «) لاغ یعیش  : » تسا هدش  هتفگ  سابعلا » یبا  نب  ءالع   » هرابرد و  تسا .» یلاغ  یـضفار 
هک تسا  تیب  لها  راد  تسود  يدح  هب  دراد و  عیشت  هب  لیم  یمک  وا  « ؛» رـضتال هالاومو  ریـسی  عیـشت  هیف  : » تسا هدش  هتفگ  فورعم 

بس هک  تسا  يا  هعیش  وا  « ؛» ّبس ریغ  نم  عیشتی  ناک  : » تسا هدمآ  یفوک » قوزرم  نب  لیضف   » هرابرد و  تسین .» وا  تلادع  هب  رـضم 
«. دراد عیشت  رد  طارفا  وا  « ؛» عیشتلا یف  اطرفم  ناک   » تسا هدش  هتفگ  دیرب » نب  مشاه  نب  یلع   » هرابرد دنک .» یمن 

، یلوصا روط  هب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
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نییاـپ زا  هک  تسا  یماـع  موهفم  شیارگ ، نیا  زا  دوصقم  .دـشاب  هتـشادن  شیارگ  هعیـش  هب  هک  دوش  یم  هدـید  یفوک  صخـش  رتمک 
.دوش یم  لماش  ار  هلحرم  نیرتالاب  ات  نیرت 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتسود  عیشت ؛ ب )

نتـشاد هب  مهتم  مالـسلا  مهیلعربماـیپ  تیب  لـها  یتسود  لـیلد  هب  یهورگ  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یتسود  عیـشت ، رگید  هجو 
یتایاور دوجو  لیلد  هب  هدمع ، روط  هب  اما  .دوش  حرطم  لیـصفت »  » هلاسم هاگدید ، نیا  رد  تسا  نکمم  .دـندش  یم  یعیـش  تاشیارگ 

، نابهذـم یناـمثع  رظن  زا  شیارگ  نیا  .دـنریگ  یم  رارق  ّتبحم  دروم  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نادـناخ  تیب ، لـها  یتسود  رد 
.درادن دوجو  نا  رد  يرگید  زیچ  ای  لیضفت  زا  يا  هنیمز  چیه  هک  یلاح  رد  .دوش  یم  هدناوخ  عیشت 

.تسا یعفاـش » سیردا  نبدـمحم   » شیارگ هنوـمن ، نیرت  هتـسجرب  دـیاش  .تسا  هتفر  راـک  هب  یناوارف  عباـنم  رد  اـنعم ، نـیا  هـب  عیـشت 
زا يا  هنومن  هب  .تسا  هدش  مهّتم  مه  ضفر »  » هب عیـشت  هب  شیارگ  لیلد  هب  يو  هک  دنک  یم  دییات  تسا  هدش  لقن  يو  زا  هک  يراعـشا 

: دینک هجوت  يو  راعشا 

الک تلق : تضفرت ، اولاق 

(616) يداه ریخو  ٍماما  ریخ  کش  ریغ  تیلوت  نکل  يداقتعا و  الو  ینید  ضفرلاام 

(617) هل هالصال  مکیلع  ّلصی  مل  نم  مّکنا  رخفلا  میظع  نم  مکیفکی  هلزنا  نارقلا  یف  هَّللا  نم  ضرف  مکّبح  هَّللا  لوسر  تیب  لا  ای 

.تسین نم  داقتعا  نید و  ضفر  زگره ، میوگ : یم  .یتسه  یضفار  وت  دنیوگ :

.مراد تسود  ار  هدننک  تیاده  ماما و  نیرتهب  نم  کش  نودب  یلو 

.تسا هدروآ  نارق  رد  ار  نا  دنوادخ  هدش و  ضرف  دنوادخ  بناج  زا  امش  یتسود  ادخ ! لوسر  تیب  لا  يا 

.دشاب یم  لطاب  شزامن  دتسرفن  دورد  امش  رب  سک  ره  هک  رخف  تمظع  رد  ار  امش  تسا  سب 

رد یتح  .تفای  شرتسگ  نا  زا  سپ  مجنپ و  نرق  رد  شیارگ ، نیا 
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تیب لها  هب  تدـش  هب  هک  دـندش  یم  تفای  یناسک  دـندوب ، یناـمثع  بّصعتم و  تخـس  مراـهچ  موس و  نرق  رد  هک  يا  هلباـنح  ناـیم 
.دندوب دنم  هقالع  مالسلا  مهیلع 

.دشاب عیشت  شرتسگ  يارب  يا  هنیمز  تدم  زارد  رد  تسناوت  یم  درب و  یم  عیشت  هب  هار  یعون  هب  هقالع  نیا  هک : نیا  تسا  مهم  هچنا 

يداقتعا عیشت  ج )

لاس رد  تسا ؛ هدش  هدیشک  ینید  یگنهرف و  لئاسم  هب  یسایس ، لئاسم  زا  ود ، نیا  تافالتخا  ینس ، هعماج  زا  هعیـش  ییادج  ریـس  رد 
.تسا هدوب  تموکح  ثحب  هدمع ، لکشم  تسخن ، ياه 

یم تموکح  هتـسیاش  ار  يو  هک  دـندوب  یناسک  تشاد ، یگتـسبلد  وا  هب  یعون  هب  یـسکره  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نادـیرم  ناـیم  زا 
.دنتفر اه  نآ  زا  ریغ  ای  تموکح  ناگتسباو  زا  معا  هباحص ؛ رگید  لابند  هب  يرکف ، یهقف و  لئاسم  رد  رورم  هب  اما  دندید ،

لئاسم رد  شیارگ ، نیا  رد  نایعیـش  .دنتـشاد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  هب  يدـیدش  شیارگ  یهورگ  قوف ، ناـیرج  لـباقم  رد 
حوضو و روط  هب  ار  دوخ  يرجه -  لوا  نرق  رخا  ثلث  رد  ناـیرج ، نیا  تسا  نکمم  .دـندرک  یم  يوریپ  ناـماما  زا  یمـالک  یهقف و 

نا صاخ  عون  زا  تماما  داقتعا  هب  شیارگ ، نیا  هشیر  .میمانب  يداقتعا » عیشت   » ناوت یم  ار  شیارگ  نیا  .دشاب  هدادن  ناشن  هتسجرب - 
ماقم هب  ندیـسر  لیلد  هب  نیا  .دـشاب و  یم  زین  نید  نییبت  ریـسفت و  هعماج ، يربهر  رب  هوالع  ماما  ماقم  هاگدـید ، نیا  رد  .ددرگ  یمرب 

.دراد هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یصاخ  طابترا  تیالو و 

« يداقتعا عیشت   » همئا و

يو .تسا  ترـضح  نا  تفالخ  نارود  رد  عیـشت  هدمع  لیالد  زا  یهلا » تماما   » هیرظن جـیورت  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تامادـقا 
مدرم رب  تیالو »  » بوجو يانعم  هب  ار  ریدغ »  » ثیدح نا ، نمـض  رد  تسا و  هدورـس  ریدغ »  » ثیدـح ياوتحم  درومرد  يرعـش  دوخ 

: تسا هدومن  ریسفت 

هرابرد هتشون ، هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یلّـصفم  همان  رد  ( 618) مخ ریدـغ  موی  هَّللا  لوسر  مکیلع  هتیالو  یل  بجواف 
دوهشم الماک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يوس  زا  یهلا » تماما   » هب داقتعا  و  ( 619) هدش هداد  حیضوت  لصفم  روط  هب  هلاسم  نیا 
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.تسا

لئاـسم يارب  تثارو ، نیا  تسا ؛ هدومن  هراـشا  يربهر  تماـما و  قح  لاـقتنا  يارب  ییاـیبنا » تثارو   » هب شیوخ ، راـتفگ  رد  ترـضح 
هک تسا  یگنهرف  تثارو  نیا  تسا ؛ هارمه  تمصع »  » و تراهط ،» «، » تمکح «، » ملع «، » تیاصو  » اب تثارو ، نیا  هکلب  تسین ، يدام 

.تسا هتخاس  رارقرب  ایبنا  نایم  نارق 

یمن ناراکمتس  هب  نم  دهع  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ  هک  دوش ، یم  قح  نا  راتـساوخ  شنادنزرف ، يارب  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
(620 «.) دسر

صن هعیش  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هدرک  مهتم  تماما  باب  رد  يا  هیرظن  نتشاد  هب  ار  هعیـش  هدرک و  یقلت  يداع  ار  تثارو  نیا  تنـس  لها 
.تسا هتفای  رولبت  دراد ، دوجو  زین  ینارق  گنهرف  رد  هک  یهلا » تثارو   » بوچراهچ رد  ّصن  نیا  دریذپ و  یم  ار 

نامیپ یبوکرس  زا  سپ  هفوک -  هب  دورو  زاغآ  رد  ریدغ ، ثیدح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دانتسا  هلوقم ، نیا  رد  رگید  مهم  هتکن 
ار هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نایباحـص  هفوک و  مدرم  ترـضح  نا  تنـس ، لها  عبنم  اه  هد  حیرـصت  هب  دشاب ؛ یم  لمج -  نانکش 

ثیدح رودص  رظان  هک  یناسک  زا  ترضح  .دومن  عمج  ریدغ  ثیدح  هب  نداد  تداهش  يارب  هفوک ، دجسم  رد  دندوب  ناشهارمه  هک 
زا رفن  هدزاود  اهنت  هک  يدایز  هدع  .دنهد  تداهـش  هتـساخرب و  ياج  زا  ات  تساوخ  دنا ، هدوب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ریدغ 

نایم رد  ریدغ » ثیدح   » هب دانتـسا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنداد  تداهـش  نا  هب  دندوب ، ناشنایم  ردب  گنج  رد  ناگدـننک  تکرش 
.تفگ یم  نخس  شیوخ  یهلا  قح  زا  مدرم ، مومع 

یلو ینلـسرا  هَّللا ! دابع  : » دیوگب هتفر و  لیابق  دزن  هب  هک  دـسیون  یم  مدرم ، اب  دروخرب  باب  رد  تاقدـص ، لوؤسم  هب  يا  همان  رد  ماما 
ارم ادخ ! ناگدنب  ( » 621 (؛» مکلاوما یف  هَّللا  قح  مکنم  ذخال  هتفیلخو  هَّللا 
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قـالطا دوخ  رب  ماـما  هک  هَّللا » هفیلخ   » و هَّللا » یلو   » ریبعت .مریگب » امـش  لاوما  زا  ار  ادـخ  ّقح  اـت  تسا  هداتـسرف  وا  هفیلخ  ادـخ و  یلو 
.دنشاب یم  یعیش  الماک  یمیهافم  هدرک ،

.دیشخب ماوق  تماما »  » باب رد  ار  عیشت  هشیدنا  تیوه  لصا  تفرگ و  لکش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  نایرج  رد  روکذم ، هیرظن 

هک دندوب  ینایعیش  مدرم  نیا  نایم  رد  .دندرک  تعیب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  قارع  مدرم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تداهش  زا  سپ 
.دندرک تعیب  وا  اب  لیلد  نیا  هب  دنتشاد و  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تماما  هب  داقتعا  لصا ، رد 

یم لاله  نب  عفان  گنج ، نایرج  رد  .دـندیورگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  هعیـش  مدرم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تداهـش  زا  دـعب 
: تفگ شربارب  رد  نمـشد  هاپـس  زا  یـصخش  مشاب .» یم  یلع  نید  رب  نم  متـسه ، یلمج  نم  « ؛» یلع نید  یلع  انا  یلمجلا  انا  : » تفگ

«. منامثع نید  رب  نم  ( » 622 (؛» نامثع نید  یلع  انا  »

كرد ناوت  یم  يداقتعا ، دح  رد  هکلب  یـسایس ، يرادفرط  دح  رد  هن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  یعیـش  داقتعا  دروم  نیا  رد 
.دومن

«. تسا یلع  نایعیـش  زا  نم ، تشحو  هکلب  تسین  ریبز  نبا  هیحاـن  زا  دـیزی  زا  نم  سرت  : » تفگ یم  ثیرح » نـبرمع   » هـب داـیز » نـبا  »
(623)

.دنا هتشاد  نایب  ینشور  لکش  هب  ار  يداقتعا » عیشت  ، » هیعدا نمض  رد  مالسلا  هیلعداجس  ماما 

مرکا ربمایپ  اصوصخم  ایبنا و  مولع  زا  يریگ  هرهب  تمـصع و  یهلا و  هبنج  يربهر ، تفالخ و  يارب  تیناقح  رب  هوالع  تماما ، موهفم 
.دهد یم  ناشن  الاو  يدح  رد  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

کملع هنزخ  مهتلعج  كرمال و  مهترتخا  نیذـلا  هتیب  لها  بئاطا  یلع  ّلص  ّبر  : » دـنک یم  ضرع  ادـخ  هب  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما 
کتداراب اریهطت  سندلاو  سجرلا  نم  مهترهط  كدابع و  یلع  کججحو  کضرا  یف  کئافلخو  کنید  هظفحو 
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؛ تسرفب دورد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تیب  لها  زا  ناکاپ  هب  اراگدرورپ ! ( » 624 (؛» کتنج یلا  کلسملاو  کیلا  هلیسولا  مهتلعجو 
نیمز يور  رد  هک  ار  یناـسک  يدـینادرگ ، تنید  ناـظفاح  دوـخ و  موـلع  ياـه  هنیجنگ  يدـیزگرب و  تموـکح  يارب  هک  ار  یناـسک 

هب ندیسر  يارب  يا  هلیسو  یتخاس و  اربم  كاپ و  یگدولا  يدیلپ و  ره  زا  دوخ  هدارا  اب  ار  نانآ  يداد ، رارق  تناگدنب  رب  دوخ  تّجح 
«. يدومن رایتخا  تنادواج  تشهب  هب  وت ،

.دشاب یم  دنا ، هدرک  یم  جیورت  نانآ  هک  یساسا  طوطخ  ناماما و  ياه  هزومآ  عیشت ، رد  لیصا  داقتعا  اشنم 

ثیدـح .دـیامن و  یم  توعد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  یملع  يریگ  هرهب  هب  ار  مدرم  یناوارف  ياه  هنومن  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
.دناد یم  تیب  لها  دزن  اهنت  ار  تسرد 

نم جرخ  ائیـش  ّالا  احیحـص  املع  نادجتالف  ابرغ  وا  اقرـش  : » دیامرف یم  هنییع » نب  مکح   » و لیهک » نب  هملـس   » هب مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
«. دیبای یمن  حیحص  ملع  ام  دزن  زج  دیورب ، ملاع  برغ  قرش و  هب  ( » 625 (؛» اندنع

اجکره مدرم  ( » 626 (؛»-  هتیب یلا  راشا  انهه  نم  ّالا  رمالا  سیل  هَّللاوف  اوءاش ، ثیح  ساـّنلا  بهذـیلف  : » تسا هدـمآ  رگید  تیاور  رد  و 
«. درک هراشا  دوخ  هناخ  هب  و  دوش -  یمن  تفای  اجنیا  رد  زج  رما  نیا  مسق  ادخ  هب  دنورب ، دنهاوخ  یم  هک 

يانعم هب  یتوعد ، نینچ  نتفریذپ  .دیامن  یم  توعد  تیب  لها  زا  ینید ، لیـصا  فراعم  تفایرد  هب  ار  مدرم  تحارـص  هب  نانخـس  نیا 
.دوب عیشت »  » نتفریذپ

ادخ يوس  هب  ياه  هزاورد  دّمحم  لا  ( » 627 (؛» اهیلا هداقلاو  هّنجلا  یلا  هاعدلاو  هَّللا  باوبا  دّمحم  لا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
« .دنتشهب يوس  هب  ناگدننک  يربهر  ناگدننک و  توعد  و 

متخ انبو  مکلوا  هَّللا  يدـه  انب  مکب ؟ داری  نیاو  نوبهذـت  نیا  ساـنلا ! اـهیا  : » تسا هدـما  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  يرگید  راـتفگ  رد 
؛» مکرخا
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ام اب  زین  امش  راک  ماجنارس  دیدش و  تیاده  تیب  لها  ام  هلیـسو  هب  زاغآ  رد  امـش  دیوش ؟ یم  هدرب  اجک  هب  دیور ، یم  اجک  هب  مدرم ! »
«. دریذپ یم  نایاپ 

هتـشاد دوجو  هعیـش ، راوگرزب  ناماما  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  يوس  زا  مجـسنم ، یگنهرف  تکرح  کـی  دـهاوش ، نیا  هب  هجوت  اـب 
.دنک یفرعم  نیملسم  عجرم  روحم و  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ات  تسا ،

« عیشت  » شرتسگ ذوفن و  لماوع 

« عیشت  » شرتسگ ذوفن و  لماوع 

هب هک  تسا ، هتـشاد  ریثات  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  مدرم  مومع  نیب  رد  عیـشت  شرتسگ  ذوفن و  رد  دـنچ  یلماوع 
: مینک یم  هراشا  اه  نا  زا  یخرب 

مدرم نیب  رد  نایولع  تیبوبحم  فلا )

مدرم نیب  رد  نایولع  تیبوبحم 

رب هوالع  قارع ، مدرم  نایم  رد  هلاسم  نیا  .دشاب  یم  نایولع  تیبوبحم  فلتخم ، ياه  نیمزرـس  رد  عیـشت  ذوفن  یلـصا  لیالد  زا  یکی 
.تشاد زین  یسایس  هبنج  تیب ، لها  یتسود  هبنج 

.دندید يربهر  قیال  دنتشاد ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تموکح  زا  يا  هنیشیپ  هک  ار  نایولع  هفوک ، یلاها 

مدرم یتقو  رگید ، ریبعت  هب  دـسر ؛ یم  رظن  هب  یعیبط  يرما  هلاو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياه  هتفگ  هب  هجوت  اب  تیب ، لها  هب  مدرم  هقالع 
.دندرک یم  ادیپ  شیارگ  همئا  يوس  هب  تسا ، هدرک  یفرعم  ار  تیب  لها  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دندینش ، یم 

درگ مدرم  درک ، یم  مایق  يا  هطقن  کی  رد  يولع  کی  هک  نامز  ره  .تفاین  شهاک  يا  هرذ  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد  ناـیولع  ّتبحم 
(628) .درک یفرعم  يولع  ار  دوخ  نایگنز ، نایم  رد  ذوفن  يارب  جنزلا » بحاص   » هک میناد  یم  .دندش  یم  عمج  وا 

نارگید زا  هک  دـندرکن  وزرا  نایولع  زا  کی  چـیه  یلو  دنـشاب ، نایولع  زا  اـت  دنتـشاد  هقـالع  مدرم  همه  : » تفگ یم  ضحم  هَّللادـبع 
(629 «.) دنشاب

نایولع تیبوبحم  لماوع 

: تخاس طبترم  یلماوع  هب  ناوت  یم  ار  نایولع  تیبوبحم 

.تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  لیاضف  تایاور   - 1

.نانآ یملع  یقالخا و  يایاجس   - 2
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.هلاو هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  هب  مدرم  یعیبط  هقالع   - 3

نآ تداهش  ای  گرم  زا  سپ  .دنا  هدوب  نیشن ، یّنـس  قطانم  رد  یّتح  عیـشت  ذوفن  ثعاب  نورق  مامت  رد  نایولع  لماوع ، نیا  هب  هجوت  اب 
.تسا هتشگ  هدنکارپ  عیشت  رذب  بیترت  نیدب  ...دش و  هتخاس  ناشرازم  رب  ییاه  هّبق  اه ،

عیشت ذوفن  لماع  نایعیش ، دهز  ب )

هب نایسابع  نایوما و  مالسا  اب  ار  نایعیش  نایولع و  مالـسا  توافت  مدرم  .دوب  عیـشت  ذوفن  لماوع  رگید  زا  ضیارف ، هب  نایولع  يدنبیاپ 
.دندوب هتفایرد  یبوخ 

»؟ يا هدید  ار  مدرم  نیرتهب  هعیش  زج  ایآ  ( » 630 (؛» هعیشلا ّالا  سانلا  ریخ  تکردا  له  : » دیوگ یم  يروث  نایفس 

.تسا هدش  یم  هتخانش  هعیش  ياهرهش  زا  بارعا و  ترجاهم  زکارم  زا  یکی  نئادم ،

زرواشک و هقطنم  نا  یلاـها  ( » 631 (؛» اراهن نوجرخیال  مهئاسن  ّنا  مهتداع  نمو  هیماما  هعیـش  نوحالف ، اـهلها  : » دـنا هتفگ  نا  هراـبرد 
«. دنوش یمن  جراخ  هناخ  زا  زور  رد  ناشنانز  هک  تسا  نیا  اه  نآ  تاداع  هلمج  زا  .دنا  یماما  هعیش 

.دـنا هدرک  یم  راـتفر  هنوگ  نیمه  زین  ملید »  » بهذـم هعیـش  نادرم  ناـنز و  .تسا  هدوـب  هقطنم  نا  نایعیـش  ینید  هیحور  رگناـشن  نیا 
(632)

: تسا هدش  هتفگ  دنداد ، جرخ  هب  تماقتسا  دوخ ، عیـشت  رد  هدرک و  تمواقم  هیواعم  لباقم  رد  هک   ، شنارای يدع و  نب  رجح  هرابرد 
(633 «.) دندوب راوتسا  مکحم و  نید  رد  نانا  « ؛» نیدلا یف  نوددشی  ّهنا  »

ات دش  نا  رب  دایز  نب  هَّللادیبع  هک  ینامز  رد  : » دنک یم  لقن  يرونید » ( » 634) .تسا هدوب  هعیش  ياه  یگژیو  زا  زین  زامن  تقو  تیاعر 
ار ملسم  دورب و  دجسم  هب  ات  داد  روتسد  دوخ  نامالغ  زا  یکی  هب  دنک ، ادیپ  ار  ملسم  هاگیفخم 
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«. دنناوخ یم  زامن  دایز  نایعیش  « ؛» هالصلا نورثکی  هعیشلا  ءالوه  ّنا  : » تفگ وا  هب  دایز  نبا  .دیوجب 

هجسوع نب  ملسم  دید  تفر و  دجسم  هب  زین  وا  .نک  ادیپ  یسرتسد  ملـسم  هب  وا  قیرط  زا  یتفای ، تیـصوصخ  نیا  اب  ار  هکره  اجنآ  رد 
(635) .درب یپ  ملسم  هاگیفخم  هب  گنرین  هلیح و  اب  تفر و  وا  دزن  .درازگ  یم  زامن  همه  زا  رتشیب 

.دوب باحصا  یمامت  دزنابز  ملع  اوقت و  رد  وا  .تسا  هعیش  هتسجرب  ياه  هرهچ  نیتسخن  زا  یسراف » ناملس  »

.دوب فورعم  رایسب  مدرم  قوقح  تیاعر  رد  دیقت  نا و  هب  یگقالع  یب  ایند و  زا  يرود  رد  يو  دوب ، عیشت  رگید  راداوه  رذوبا » »

زا رسای  رامع  ( » 636 (؛» ...اسارم مالـسالا  سارح  دشا  رامع  ناک  دقو  : » دنا هتفگ  تسا ، عیـشت  هب  نیفورعم  زا  هک  رـسایرامع »  » هرابرد
 .« ...دوب مالسا  نارادساپ  نیرت  تخسرس 

رد يو  .دیسر  تداهش  هب  نیفـص  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایعیـش  زا  يو  .تسا  یعیـش  فورعم  داهز  زا  ینرق » سیوا  »
یم روهشم  كاّسن  زا  یکی  ار  وا  ینیارفسا  دوب .» هعیش  ینرق  سیوا  : » دسیون یم  وا  دروم  رد  یبیش » ( » 637) .دراد ییالاو  ماقم  نافرع 

(638) .دناد

«. تسا مایالا  میدق  زا  یعیش  يدهاز  وا  ( » 639 (؛» امیدق ایعیش  ادهاز  ناک  :» دنا هتفگ  لیمک  هرابرد 

ترا نـب  باـبخ  ( » 640 (؛» نیئاـکبلا نیحاوـلا  نم  ایعیـش  اکـسان  ترا  نب  باـّبخ  ناـک  : » تسا هدـش  هتفگ  ترا » نـب  باـّبخ   » هراـبرد
«. دوب ناگدننک  هیرگ  نایارگ و  هحون  زا  یعیش و  يرگتدابع 

« .دوب دوخ  نامز  ناگدننک  تدابع  رایسب  زا  وا  ( » 641 (؛» هنامز یف  دابعلا  نم  : » دنا هدرک  لقن  یعیش  يوار  ملسم  نب  دّمحم  هرابرد 

« .دوب یعیش  يدهاز  ریبج  نب  دیعس  « ؛» ایعیش ادهاز  ریبج  نب  دیعس  ناک  : » دنا هتفگ  ریبج  نب  دیعس  دروم  رد 

حضاو ام  يارب  هنوگ  نیاو  ( » 642 (؛» دهزلا یف  عیشتلا  اشنم  انل  حّضتی  اذکه  و  : » دیازفا یم  نا  زا  سپ  یبیش  رتکد 
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« .تسا دهز  رد  عیشت  اشنم  هک  دوش  یم 

ببس هب  نئادم ، رد  يرگید  .رسای  نب  رامع  دوجو  ببس  هب  هفوک ، رد  یکی  تفرگ : جضن  رهش  هس  رد  عیشت  : » دیوگ یم  يدرو  رتکد 
(643 «) .يرافغ رذوبا  شالت  ببس  هب  لماع ، لبج  رد  يرگید  .یسراف  ناملس  دوجو 

، رامع نوچمه  یسدقم  ياه  هرهچ  دوجو  هچرگ  تسا ؛ هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دوخ  ِصاخ  ذوفن  لیلد  هب  اتدمع  هفوک  رد  عیـشت 
.دوب رثؤم  هراب  نیا  رد 

نایولع تیمولظم  عیشت و  طسب  ج )

.دوش یم  بوسحم  عیشت  شرتسگ  ذوفن و  لیالد  رگید  زا  یسابع ، ملاظ  نامکاح  لباقم  رد  نایولع ، نایعیش و  تیمولظم 

کـشا دندیـسر ، تداهـش  هب  البرک  رد  هک  تیب  لها  زا  دارفا  رگید  شردـپ و  يازع  رد  اه  لاس  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما 
مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  هنامولظم  تداهش  رب  هک  یکشا  هیاپ  رب  ار  دوخ  تموکح  دندرب و  هرهب  تیمولظم  نیا  زا  نایـسابع  .تخیر 

.دندرک اپرب  دش ، هتخیر  دیز  نب  ییحی  دیز و 

یم لامعا  یتخـس  ياهراشف  دوب ، قارع  الوصا  هفوک و  اـه  نا  لـقث  هطقن  هک  ینایعیـش  یماـمت  هب  تبـسن  ناـیولع ، رب  هوـالع  ناـیوما 
.دندرک

(644) .دوشن هتفریذپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  باحصا  زا  کی  چیه  نداد ) یهاوگ   ) تداهش ات  دوب  هداد  روتسد  هیواعم 

ياپ تسد و  هک  یلاـح  رد  يدرک ، مکاـح  قارع  رب  ار  داـیز  وت  : » تشون هنوگ  نیا  هیواـعم  هب  يا  هماـن  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
رب سکره  یتشون : وا  هب  وت  .تخیوا  یم  راد  هب  لخن  ياه  هخاش  رب  ار  اهنا  درک و  یم  روک  ار  نامدرم  مشچ  هدرک و  عطق  ار  نیملسم 

(645 «.) درک هلثم  وت  رما  هب  هتشک و  ار  اه  نآ  زین  وا  .شکب  ار  وا  تسا  یلع  نید 

هدرک و يریگ  تخس  اه  شاداپ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نیّبحم  هب  تبـسن  ات  دوب  هداد  روتـسد  هیواعم  ناخروم ، لقن  هب 
یماسا
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(646) .دننک ناریو  زین  ار  ناشیاه  هناخ  اه ، نآ  رب  راشف  داجیا  اب  هدومن و  فذح  لاملا  تیب  ناوید  زا  ار  اه  نآ 

: دـندرک یم  مالعا  احیرـص  اه  نآ  اـب  ینمـشد  دـیدشت  يارب  هک  دوب  يدـح  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دروم  رد  اـه  نآ  يریگتخس 
«. تسین زامن  یلع ، نعل  نودب  زامن  « ؛» بارت یبا  نعلب  ّالا  هالصال  »

عطقنتال هلسلس  نع  هرابع  البرک  هثراک  ذنم  هعیشلا  خیرات  دجن  و  : » دسیون یم  خیرات  لوط  رد  هعیش ، تیمولظم  دروم  رد  یبیـش  رتکد 
«. تسا مدرم  هجنکش  راشف و  هلسلس  کی  زا  ترابع  وس ، نیا  هب  البرک  هثداح  زا  هعیش  خیرات  ( » 647 (؛» داهطضالاو بیذعتلا 

ار هعیش  تیمولظم  دایز ، تسد  هب  نارگید  راّمت و  مثیم  یئازخ و  قمح  نبورمع  ندش  هتشک  شنارای و  يدع و  نبرجح  ندش  هتـشک 
.دوب هدروارد  قارع  رد  ّتنس  کی  تروص  هب 

یم رارق  متس  ملظ و  دروم  میدش و  یم  ریقحت  ام  هشیمه  : » دومرف یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم  هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
رب میا و  هدوب  سرت  فوخ و  ضرعم  رد  هشیمه  ام  .دنـشک  یم  دنیامن و  یم  مورحم  دنزاس ، یم  ریقح  دـننک ، یم  رود  ار  ام  میتفرگ ،

.دندرک عطق  نامگ  ّنظ و  هب  اهنت  ار  ناشیاهاپ  اه و  تسد  دنتشک ، اهرهش  رد  ار  ام  نایعیـش  .میتشادن  تینما  نامناتـسود  دوخ و  نوخ 
یم ناریو  ار  شا  هناخ  ای  دـندرک و  یم  تراغ  ار  شلام  .دـش  یم  ینادـنز  دـش ، یم  هدرب  ام  باحـصا  ای  نیّبحم  هرمز  زا  سکره  مان 

ار ناشیا  تشک و  ار  يرایـسب  نایعیـش  دما ، جاجح  نا  زا  سپ  .دایز  نب  هَّللادیبع  نامز  ات  دوب  ینوزف  هب  ور  نانچمه  الب  نیا  .دـنتخاس 
یم یفرعم  رفاک  ای  قیدنز  ار  يدرم  رگا  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  هدزالب  هعماج  نا  رد  نایعیـش  راک  .دومن  تشادزاب  نامگ  نظ و  هب 

زا رت  بوبحم  جاجح  دزن  دندرک ،
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(648 «.) دننک یفرعم  هعیش  ار  وا  هک  دوب  نا 

ار ناسارخ  تسناوت ، ییحی  شدنزرف  دیز و  هثداح  هک  يروط  هب  تفر ؛ یم  رامش  هب  نانآ  تیبوبحم  هدمع  لیالد  زا  عیشت ، تیمولظم 
هب تفالخ  هک  تشاذگن  درک و  فرحنم  ار  نایرج  دوب ، نایسابع  یعاد  هک  ملـسموبا »  » اّما .دهد  قوس  مشاه  ینب  تمـس  هب  هچراپکی 

.دسرب نایولع  ینعی  نا ، یعقاو  نابحاص  تسد 

« ملظ دض   » شرگن د )

ياه هدوت  بذـج  يارب  رگید ، یلماع  تسناوت  جراوخ -  فالخرب  ناـنآ -  یلادـتعا  ياـه  هبنج  هعیـش و  ياـه  تضهن  يریگ  تهج 
نارود رد  تفلاـخم  نیا  دروـخ و  یم  مشچ  هب  نایعیـش  لـمع  رد  مه  هقف و  رد  مه  مـلظ ، اـب  تفلاـخم  .دـشاب  عیـشت  يوـس  هـب  مدرم 

.تشاد همادا  نایسابع »  » و نایوما » »

(649) .دنتسناد یم  قساف  مکاح  درف  اب  هزرابم  هب  داقتعا  ار  ندوب  هعیش  ياه  هناشن  زا  یکی  تنس ، لها  یلاجر  بتک  رد 

لیلد وا  زا  یتقو  .بلغت  نب  نابا  مان  هب  یعیـش  درم  زج  هب  دنتـساخ  اپ  هب  مدرم  درک ، یم  روبع  یهاشداپ  : » دیوگ یم  لکوتم  نب  بویا 
«. منک راوخ  ار  نارق  متشاد  تهارک  « ؛» نارقلا ّلذا  نا  تهرک  : » تفگ دندیسرپ ، ار  راک  نیا 

امش نینچمه  مینک ، یم  توعد  شلوسر  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  امـش  ام  مدرم ! يا  : » تفگ یم  دوخ  مادقا  تلع  رد  یلع ، نب  دیز 
دنتسه راوازس  هک  یناسک  نایم  رد  لاملا  تیب  يدوجوم  میسقت  نیمورحم ، هب  کمک  نیفعضتسم ، زا  تیامح  نیملاظ ، اب  داهج  هب  ار 

.میناوخ یم  ارف  دنلهاج ، اه  نآ  قوقح  هب  تبسن  هدوب و  یبصان  هک  یناسک  هیلع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  کمک  و 

هک متـس  ملظ و  دـض  رب  وا  « ؛» روجلا نم  ساّنلا  ّمع  امو  ملاـظلل  ارکنم  : » دـسیون یم  دـیز » نب  ییحی   » تکرح لـیلحت  رد  يدوعـسم » »
(650 «.) درک مایق  ، دوب هتفرگارف  ار  مدرم  یمامت 

مکوعدا : » درک یم  توعد  نینچ  ار  مدرم  راتخم 
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ادخ و باتک  هب  ار  امـش  « ؛» نیّلحملا داهجو  هفعـضلا  نع  عافدلاو  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ءامدـب  بلطلاو  هیبن  هّنـسو  هَّللا  باتک  یلا 
تمرح هک  یناسک  اب  داهج  نافیعـض و  زا  عافد  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ياه  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  هلاو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تنس 

«. منک یم  توعد  دنشاب ، یم  نکش 

رامش هب  زراب  تاکن  زا  نارق ، يایحا  هلاو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تنس  رب  هیکت  ملظ ، دض  ياه  هبنج  رب  هوالع  یعیش ، ياه  تکرح  رد 
« يریمح دیس   » و يدسا » دیز  نب  تیمک  » دنلب راعشا  .تسا  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  عیـشت  تایبدا  اه  تکرح  نیا  رد  .تفر  یم 
لیاضف و رد  بلغا  هک  راعشا  نیا  .تسا  هتشاد  هدهع  هب  یمهم  مهس  عیشت  رـشن  رد  دوخ  هبون  هب  هعیـش ، هتـسجرب  يابدا  زا  يرایـسب  و 
زا عفار ،» نب  یلع   » زا ناوت  یم  دارفا  نیا  هلمج  زا  .تسا  هتـشاد  یناوارف  ریثاـت  مدرم  هیحور  رد  دـش ، یم  هدورـس  تیب  لـها  بیاـصم 

.درک دای  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  مالسلا و  هیلعداجس  ماما  نادرگاش  زا  ییاه  تیصخش  سپس  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نارای 

راصبتسا لماوع 

راصبتسا لماوع 

نا رصبتسم ، ناسنا  هک  تسا  یفقوم  هکلب  دوش  یم  ضراع  ناسنا  رب  هک  تسین  یتاساسحا  فطاوع و  زا  هتفرگ  تاشن  عیـشت  شریذپ 
ياه هندرگ  اه و  يراتفرگ  اه و  تبیـصم  اب  هلحرم  نیا  رد  ناسنا  .دنک  یم  باختنا  قیمع  رایـسب و  ثحب  سرد و  هعلاطم و  زا  دعب  ار 

هب ندیـسر  نامه  هک  دوصقم  لزنمرـس  هب  ار  دوخ  هتـشذگ و  اه  نآ  زا  ناوارف  تقد  مزال و  ریبدت  اب  دـیاب  هک  دوش  یم  هجاوم  يدایز 
هماـقا نا  رب  نیهارب  ّهلدا و  هک  دـنک  يا  هجیتن  وریپ  یهلا  تاـیانع  اـب  ار  دوخ  هک  تسا  مّمـصم  وا  يرا ، .دـناسرب  تسا  تقیقح  ّقح و 

دیدپ رصبتسم  کی  يارب  یبهذم  لوحت  نیا  .تسا  هدش 
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مهیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لها  بتکم  هب  ار  وا  اـت  دـنک  روغ  اـه  نآ  رد  هدرک و  روبع  یلماوع  هعومجم  زا  هک  نآ  زج  دـیا  یمن 
: مینک یم  هراشا  لماوع  نیا  هب  کنیا  .دزاس  نومنهر  مالسلا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمظع  اب  ییانشآ   - 1

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمظع  اب  ییانشآ 

لها فراعم  ندناسانش  رد  یعس  يرادقم  هک  نامز  رصع و  نیا  رد  اصوصخ  خیرات ، لوط  رد  تنـس  لها  ناناوج  املع و  زا  يرایـسب 
يدایز دادعت  عیشت  هب  رجنم  هک  يرما  دنوش ، انشآ  ناراوگرزب  نا  یگنهرف  ثارت  اب  ات  دنا  هدما  رب  ددص  رد  هدش ، مالـسلا  مهیلع  تیب 
.دنا هتشگ  دنم  هرهب  نا  زا  هدرب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تفرعم  ملع و  زا  اراوگ  يا  همشچ  دوجو  هب  یپ  اریز  تسا ؛ هدش  نانآ  زا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

َنوکَفُْؤت و یَّنا  و  َنُوبهْذَـت ؟ َنیاَف  : » دـیامرف یم  مدرم  هب  باطخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ترتع  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ُمالْعا ِّقَْحلا و  ُهَّمزا  ْمه  و  ْمکِیبَن ؟ ُهْرتِع  ْمکَنَیب  َنوهَمْعَت و  َفیک  ْمِکب و  هاَتی  َنیاَـف  ٌَهبوُْصنَم  راَـنَْملا  ٌهَحِـضاو و  ُتاـیالا  ٌهَِمئاَـق و  ُمـالْعالا 

نا ياه  هناشن  و  تساپ ، رب  ّقح  ياه  مچرپ  دـیوش ؟ یم  فرحنم  قح  زا  ارچ  دـیور ؟ یم  اجک  مدرم  ( » 651 (؛» ِقدِّصلا ُهَنِْسلا  ِنیدلا و 
یلاح رد  دیتسه ؟ نادرگرـس  ارچ  دیور ؟ یم  اجک  هب  ناهارمگ  نوچ  دنا ، هار  رگنـشور  تیاده  ياه  غارچ  هک  نیا  اب  تسا ، راکـشا 

تـسار یتسار و  ياه  نابز  و  نید ، نایاوشیپ  دـنّقح ، ناراد  مامز  ناـنا  .تسامـش  ناـیم  رد  امـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ترتع  هک 
«. دننایوگ

ْنا اوُدْبلاَف و  اودََبل  ْناَف  يدر  ِیف  ْمکودیِعی  َْنل  يده و  ْنِم  ْمکوُجرْخی  ْنَلَف  ْمهَرثا  اوُِعبَّتا  ْمهَتْمَس و  اُومْزلاَف  ْمکِیبَن  ِتَیب  َلها  اورُْظنا   - » 2
رب ماگ  هک  وس  نا  هب  دیرگنب  ناتربمایپ  تیب  لها  هب  مدرم ! ( » 652 (؛» اوِکلهَتَف ْمْهنَع  اورَّخاَتَت  اوُّلِضَتَف و ال  ْمهوُِقبْسَت  اوُضْهناَف و ال  اوُضهَن 
زاب تکاله  یتسپ و  هب  دنرب و  یمن  نوریب  تیاده  هار  زا  ار  امـش  نانآ  نوچ  دیراذگب ، نانا  ماگ  ياج  هب  ار  ماگ  و  دیورب ، دنراد  یم 

.دیزیخ اپب  دندرک ، مایق  رگا  دینک و  توکس  دندرک  توکس  رگا  .دننادرگ  یمن 
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«. دیدرگ دوبان  هک  دینامن  بقع  نانآ  زا  دیوش و  یم  هارمگ  هک  دیریگن  یشیپ  نانآ  زا 

(653 (؛» اقراَس یِّمُـس  اِهباْوبا  ریَغ  ْنِم  اهاَتا  ْنَمَف  اِهباْوبا  ْنِم  ّالا  ُتوُیْبلا  یَتُْؤت  ـال  ُباْوبـالا و  ُهَنزَْخلاو و  ُباَحْـصالا  راَـعِّشلا و  ُنَْحن   - » 3
ياهرد یحو و  فراعم  مولع و  ناراد  هنازخ  وا  نیتسار  نارای  وا و  نت  نهاریپ  نانوچ  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  اـم  مدرم ! »

دزد دوش  دراو  نا  رد  ریغ  زا  یـسک  ره  .دـش  دـهاوخن  دراو  اه  هناـخ  هب  سک  چـیه  رد ، زا  زج  هک  میـشاب ، یم  فراـعم ، نا  هب  دورو 
«. تسا

اَـنَلَخدا و ْمهَمرَح و  اـَناَطْعا و  ْمهَعَـضوو و  هَّللا  اَـنَعَفر  ْنا  اَـنیَلَع  اـیَْغب  ابِذـک و  اَـنَنود  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـسارلا  ُمهَّنا  اوُـمَعز  َنیِذَّلا  َنیا   - » 4
هک ام ؟ هن  دنـشاب  یم  نانا  نارق  ملع  نایاناد  دنتـشادنپ  هک  یناسک  دـنیاجک  ( » 654 (؛» یَمَْعلا یَلْجَتْسی  يدْهلا و  یَطْعَتْـسی  اَِنب  ْمهَجرْخا 

ار نانآ  دروآ و  الاب  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  ام  ادـخ  .دنتـشاد  اور  ام  دـض  رب  يراکمتـسو  غورد  ساسا  رب  ار  اـعدا  نیا 
، درک جراخ  ار  نانآ  لخاد و  شیوخ  ياه  تمعن  میرح  رد  ار  ام  تخاس ، مورحم  ار  اه  نآ  دومرف و  اـطع  اـم  هب  درک ، راوخ  تسپ و 

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

رد هدنشخرد  غارچ  نانوچ  امـش  نیب  رد  نم  انامه  ( » 655 (؛» اهََجلو ْنَم  ِهب  یِـضَتْسی ُء  ِهَْملُّظلا  ِیف  ِجارِّسلا  ِلَثَمک  ْمکَنَیب  ِیلَثَم  اَمَّنا   - » 5
«. ددرگ یم  دنم  هرهب  شرون  زا  دروا  یم  يور  نا  هب  سک  ره  هک  متسه  یکیرات 

َنوُِفلاَخی ْمهِقِْطنَم ال  ِمکِح  ْنَع  ْمُهتْمَـص  ْمِهنِطَاب و  ْنَع  ْمهرهاَـظ  ْمهِْملِع و  ْنَع  ْمهُْملِح  ْمکِربْخی  ِلـهَْجلا  ُتوَم  ِْملِْعلا و  ُشیَع  ْمه   - » 6
َّقَْحلا و ال
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ار امـش  ناشملح  دنتـسه ، ینادان  گرم  زار  شناد و  تایح  زمر  هلاو -  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  اه -  نا  ( » 656 (؛» هِیف َنوُِفلَتْخی 
فالتخا نا  رد  هن  دنراد و  یتفلاخم  ادخ  نید  اب  هن  دهد ، یم  عالطا  نانا  قطنم  زا  ناشتوکـس  ناشنطاب و  زا  ناشرهاظ  نانا ، شناد  زا 

«. دننک یم 

دهاوش

یخرب تاملک  هب  کنیا  .تسا  هتشاد  نانآ  ندش  هعیش  رد  ییازسب  ریثات  لماع  نیا  هک  میرب  یم  یپ  نیرـصبتسم  تاملک  هب  هعجارم  اب 
: مینک یم  هراشا  نانآ  زا 

یلاخ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رکذ  زا  ام  یـسرد  ياه  شور  : » دیوگ یم  هدش ، هعیـش  هک  یناسک  زا  یکی  لکوتم  یلع  نبدمحم   - 1
هتفرگارف ملاع  برغ  قرـش و  نانز  نادرم و  زا  يوق  فیعـض و  رابخا  هریـس و  ار  اه  نآ  ياه  باتک  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  تسا ،

هدرک بستنم  ار  نامدوخ  یمالسا  تکرح  هب  هک  یهاگشناد  ناناوج  ام  اریز  دراد ؛ رایـسب  ياه  لاؤس  ياج  دوخ  هبون  هب  نیا  و  تسا ،
نادنزرف نیسح و  نسح و  مالسلا و  اهیلعارهز  ترضح  نانز ، هدیس  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  لاوحا  خیرات و  زا  میناوت  یم  اجک  میا ،

هریس یـسرد ، ياه  شور  ...دننک  یمن  نانآ  زا  يدای  رکذ و  ام  يارب  میبای ؟ عالطا  مالـسلا  اهیلع  بنیز  زا  و  مالـسلا -  مهیلع  نانآ - 
یمن دیتاسا  ناّیبرم و  .درادن  یطابترا  نارگید  مئارج  نعاطم و  تایبلس و  اب  اریز  دنا ؛ هدرپس  یـشومارف  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

(657 «.) ...دننک بلج  يا  هدع  هایس  ياه  هدنورپ  تسیاشان و  ياه  تیعقوم  هب  ار  دوخ  نادرگاش  هجوت  ات  دنهاوخ 

هک تسا  یمیظع  یگنهرف  ثاریم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  : » دسیون یم  هدش  هعیـش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  نسح  معنملادبع 
توهبم ارم  هک  اه  نآ  تازجعم  زا  یکی  .تخاس  مورحم  نا  زا  ار  شدوخ  یلو  دنک ، هدافتسا  نا  زا  تسناوت  یم  تما 
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.تسا ناحبـس  راگدرورپ  اب  بطاخت  ماقم  رد  الاب  بدا  لاعتم و  دنوادخ  يوس  هب  برقت  تیفیک  اعد و  رد  نانآ  شور  هدرک  ریحتم  و 
دنک بجعت  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  زا  ییاهاعد  نا  مامت  هک  یباتک  دناوخب ، ار  هیداجـس  هفیحـص  هک  یـسک 
دراو مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  یکی  زا  هک  تسا  نیا  تهج  هب  ایآ  دنرادن ؟ مامتها  هفیحص  نیا  هب  تنس  لها  ياملع  ارچ  هک 

(658 (.»؟ دراد يرگید  تهج  ای  هدش و 

دبای و تاجن  تمایق  زور  هدنام و  ظوفحم  تلالض  زا  دسانشب و  ار  ّقح  دهاوخب  ناملـسم  هاگره  : » دسیون یم  يوامـس  یناجیت  رتکد 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  هدـش و  تاـجن  یتشک  رب  راوس  هک  درادـن  نیا  زج  یهار  دـیامن ، بسک  ار  ادـخ  تیاـضر  هدـش و  یتشهب 

یمن سک  چـیه  و  دـهد ، یمن  رارق  نانآ  هار  زا  زج  هب  دوخ  لوبق  دروم  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ  هک  دـنتما  ناما  ناـنآ  اریز  دـنک ؛ عوجر 
بناـج زا  هدرک و  ریرقت  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  تسا  يرما  نیا  .دوـش  تیادـه  رد  لـخاد  ناـنا  هزاورد  زا  زج  هـب  دـناوت 

(659 «.) تسا هدرک  غالبا  تما  يارب  ّلجوزع  دنوادخ 

یفاک نانآ  لاوحا  تاملک و  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  شور  هب  یّلک  يرظن  : » دیوگ یم  نیرصبتسم  زا  رگید  یکی  نسح  معنملادبع 
تناما نیا  .تسا  هدـش  لزان  شربماـیپ  رب  هک  دـنیوا  یحو  رب  دـنوادخ  ياـه  نیما  ناـنآ  هک  دـنک  تیادـه  رما  نیا  رب  ار  اـم  هک  تسا 

ّقح دناوت  یمن  زین  .دندرگ و  نا  لّمحتم  هدرک ، یم  هسوسو  یهاگهگ  ار  نانآ  ناطیش  هک  یصاخشا  تسین  نکمم  هک  تسا  یمیظع 
یسک ار  تناما  نیا  دنک  ظفح  دناوت  یمن  .دنا و  هدوب  رت  هیقف  وا  زا  مدرم  همه  هک  یسک  دنک  ادا  ار  نانآ 
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مهیلع تیب  لـها  تاـملک  ...تسا  هتـشاد  یم  مدـقم  قح ، تادرفم  نیرتطیـسب  هب  کـسمت  رب  ار  شا  هریـشع  دوخ و  سفن  ياوـه  هک 
یم رارق  ساسحا  زا  يا  هجرد  هب  ار  امـش  نانآ  هیجوت  تما و  تیبرت  رد  نانا  شور  .متفاین  نارگید  دزن  نم  هک  دراد  یتینارون  مالـسلا 

، دنشاب هتفرگ  ارف  ملع  يدحا  دزن  نانا  هک  دهد  یمن  یهاوگ  خیرات  .دینک  یم  كرد  نیمز  يور  رد  ار  یهلا  تفالخ  يانعم  هک  دهد 
(660 «.) دنراد تارضح  نا  هب  ار  دوخ  ملع  عوجر  ياعدا  ملع  نابحاص  مامت  هکلب 

، مینک یم  میرکت  ار  نا  میراد و  تسود  ار  نارق  رگا  ام  : » دسیون یم  هدش ، هعیـش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  یناردب ، فویعم  نیـسای 
یناسک لثم  دیابن  ار  نارق  ام  .تسا  رون  يوس  هب  تاملظ  زا  وا  هدننک  جراخ  تیرشب و  شخب  تاجن  هخـسن  نیا  هک  تسا  تهج  نادب 

یتایآ ات  میناوخب ، نامیا  زا  ولمم  ياه  بلق  زاب و  ياه  لقع  اب  ار  نارق  هکلب  .دندینش  یمن  هک  یلاح  رد  میدینـش  دنتفگ ، هک  میناوخب 
ياه باتک  زا  هک  نیا  هب  نمؤم ! ردارب  يا  تسا  وت  رب  سپ  .میمهفب  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  عیفر  هاـگیاج  هدـننک  نییبت  هک  ار 

دنوادخ هک  يروما  یبایرد ، هداد  صاصتخا  اه  نآ  هب  دنوادخ  هک  زین  ار  یتایصوصخ  یـسانشب و  ار  اه  نآ  ات  هدرک  وج  تسج  نانآ 
(661 «.) دشاب یهارمگ  فارحنا و  زا  نارگید  وت و  تاجن  ببس  رما  نیا  هک  تسا  دیما  .تسا  هدرکن  اطع  اه  نآ  زا  ریغ  هب 

نانآ تسا ، یمظع  تماما  تیعقوم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیعقوم  : » دیوگ یم  يرـصم  نیرـصبتسم  زا  هتاحـش ، نسح  خیـش  داتـسا 
تیاده دنوادخ  میقتسم  هار  هب  دنک  تعباتم  ار  نانآ  سکره  هک  دنا ، تیاده  ناگراتـس  نانآ  و  دنا ، ملاع  نیا  دوجو  رد  لوصا  لصا 

فرحنم نانآ  قیرط  زا  سکره  و  تسا ، هدرک  ادیپ 
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.تسا نّیلاض »  » و مهیلع » بوضغم   » زا ددرگ 

تعاطا زا  دعب  ناشتعاط  هک  دنتفالخ  رما  نابحاص  ام و  ناماما  نانآ  .دنتاجن  ياه  یتشک  تیادـه و  ناغارچ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
ناـنآ .دننامیقتـسم  هار  ناگراتـس  نارق و  ناراد  هنازخ  ناـنآ  .تـسا  هدـش  دراو  نارق  ّصن  رد  هـک  هنوـگ  نآ  هدـش ، بـجاو  دـنوادخ 
.مینک لاؤس  نانآ  زا  ینید  لئاسم  زا  يا  هلاسم  ره  زا  هک  هدش  هتـساوخ  ام  زا  هک  دنرکذ  لها  نانآ  .دـنا  یهلا  يایلوا  تما و  ناحلاص 

نانآ اریز  دـنک ؛ تعباتم  تداع  هلماعم و  تدابع و  رد  ار  نانآ  هک  تسا  بجاو  یلقاع  دّـحوم  ره  رب  سپ  دنحیحـص ، نید  لها  ناـنآ 
(662 «.) دنا یگزیکاپ  تمصع و  لها  یکاپ و  سدق و  لها 

اب هک  مراد  اضاقت  یملاع  ره  زا  نم  ...تسا و  هدرک  کسمت  ّقح  هب  هدرک و  ربص  هدوب و  مدق  تباث  هعیـش  : » دـیوگ یم  یناجیت  رتکد 
هک نانآ  بهذـم  هب  هک  نا  زج  دـیا  یمن  نوریب  نانآ  دزن  زا  عطق  روط  هب  هک  دـیامن ، ثحب  نانآ  اـب  هدرک و  تسلاـجم  هعیـش  ياـملع 

نیا رب  ارم  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  متفای و  دوخ  قباس  بهذم  يارب  ینیزگیاج  نم  يرا  ...تفای  دهاوخ  تریـصب  تسا ، عیـشت  نامه 
ارم هک  تسازس  ار  ییادخ  ساپس  شیاتـس و  .متفای  یمن  تیاده  رما  نیا  رب  زگره  دوبن ، وا  تیانع  تیاده و  رگا  دومن و  تیاده  رما 

یلع و يالو  هب  سک  ره  هک  مرادن  کش  چیه  .مدوب  نا  یپ  رد  ناوارف  تمحز  اب  اه  تدم  هک  يا  هقرف  درک ؛ ییامنهار  هیجان  هقرف  رب 
رایسب دروم  نیا  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تایاور  .تسین  ینتـسسگ  هک  هدز  گنچ  یمکحم  نامـسیر  هب  دنک  کسمت  شتیب  لها 

نیرتهب ییاهنت  هب  زین  لقع  .تسا  نیملسم  عامجا  دروم  هک  یتایاور  تسا ،
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نب یلع  ماما  نییـصولا  دیـس  نینمؤملاریما و  هب  داقتعا  رد  و  متفای ، ار  نیزگیاج  ادخ ، دـمح  هب  يرا ، ...تسا  قح  بلاط  يارب  امنهار 
لگ هتسد  ود  تشهب و  لها  ناناوج  دیس  ود  هب  داقتعا  رد  زین  و  مدرک ، ادتقا  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا 

تلاسر ندعم  ناماما و  ردام  توبن ، هصالخ  یفطصم ، نت  هراپ  و  نیسح ، هَّللادبع  وبا  ماما  یکز و  نسح  دّمحم  وبا  ماما  تّما ، نیا  زا 
.مالسلا اهیلعارهز  همطاف  نانز ، نیرتهب  دوش ، یم  كانبضغ  وا  بضغ  هب  زیزع  دنوادخ  هک  یسک  و 

موصعم ناماما  نیـسح و  هیرذ  زا  موصعم  ناماما  زا  رفن  هن  مالـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ناماما ، مامت  داتـسا  کلام ، ماما  ياج  هب 
«. ...مدیزگرب ار 

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

؟ دنسر یمن  وا 

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

.دنا هتشاذگ  ثرا  هب  ام  يارب  ناگتشذگ 

هعیشلا رکذلا ، لها  اولاساف  نیقداصلا ، عم  نوکال  تیدتها ، مث  زا : دنترابع  اه  نا  زا  یخرب  هک  هتشون  عیشت  زا  عافد  رد  ییاه  باتک  وا 
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.هَّللا اوقتا  هنسلا ، لها  مه 

ساسحا مبای و  یم  يزیچ  دوخ  دوجو  رد  نم  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نیرصبتسم  زا  رگید  یکی  ینادوس ، دمحا  دیس  مصتعم  داتـسا 
هک منک  یم  ساسحا  زور  ره  هک : نیا  مشاب  هتشاد  نا  زا  مناوت  یم  هک  يریبعت  تیاهن  یلو  منک ، شفیـصوت  مناوت  یمن  هک  منک ، یم 

نانآ تاملک  رد  هچ  ره  و  ما ، هدرک  ادیپ  لاعتم  دنوادخ  هب  يرتشیب  برق  دوخ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يالو  هب  کّسمت  تهج  هب 
قیبطت ددص  رد  هاگ  ره  .دوبن و  يربخ  مالسا  زا  دوبن ، عیشت  رگا  مدقتعم  .دوش  یم  رتشیب  نید  هب  منیقی  تفرعم و  منک  یم  ربدت  رتشیب 

.منک و یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  نیقی  تفاـطل  ناـمیا و  تذـل  میا ، یمرب  دوخ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـمیلعت  ندرک  هداـیپ  و 
، منک یم  تئارق  دوش ، یمن  تفای  یبهذـم  چـیه  رد  هدیـسر و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قیرط  زا  هک  ار  یکرابم  ياهاعد  هک  یماگنه 

(663  ...«.) مشچ یم  ار  راگدرورپ  تاجانم  ینیریش 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  زا  يریذپریثات 

نیا : » دـیوگ یم  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هیکدـف  هبطخ  زا  شا  يریذـپ  ریثات  اـب  هطبار  رد  نیرـصبتسم  زا  یکی  نسح  معنملادـبع 
نیا .دوش  هتـسب  یناسآ  هب  منک  یمن  نامگ  هک  درک  زاب  ار  یتحارج  هاگ  نآ  تشاذگ ، ریثات  مدوجو  قامعا  رد  يریت  دننامه  تاملک 

(664 «.) ...تشاذگ ریثات  نم  رد  شتعاطتسا  دح  رد  درک و  هبلغ  نم  ياه  کشا  رب  تاملک 

نیا لثم  هک  دـش  حـضاو  نم  يارب  دـنکفا و  هیاس  منادـجو  قامعا  رب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  تاـملک  عاعـش  : » دـیوگ یم  زین  وا 
نیا هکلب  دـشاب ، هدـناوخ  سرد  لاس  نارازه  هک  دـشاب  یملاع  صخـش ، نا  رگا  یتح  دوش ، یمن  رداـص  يداـع  صخـش  زا  تاـملک 

 . ...تسا هزجعم  دوخ  دح  رد  تاملک 

ندینش لوغشم  دوجو  مامت  اب  مدرک و  اهر  تاملک  نیا  يارب  ار  دوخ  ناج  لد و 
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ریزارس ممشچ  زا  مناکشا  مراد و  هگن  ار  مدوخ  متسناوتن  رگید  دیسر ، نا  ساسح  ياهاج  هب  ترـضح  هبطخ  هک  یماگنهو  مدش ، نا 
نیا درک  رتشیب  ار  مبجعت  هک  يزیچ  .مدرک و  بجعت  دـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هفیلخ  هجوتم  هک  يوق  تاملک  نیا  زا  .دـش 

هچ اب  ّقح  و  هنوگچ !؟ ارچ و  و  تسا ؟ هداتفا  قافتا  يرما  هچ  دش ! یم  رداص  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  زا  تاملک  نیا  هک 
یلو متـشادن ، هبطخ  نیا  قدـص  هب  ملع  البق  نم  تسا ؟ هداتفا  قافتا  یفالتخا  نینچ  اـعقاو  اـیآ  زیچ ، ره  زا  لـبق  و  تسا ؟ هدوب  یـسک 
(665 «) ...منک روغ  نا  رد  ات  متشاذگ  رارق  يدج  روط  هب  اذل  و  دروآ ، رد  هزرل  هب  ار  مدوجو  رعاشم  مامت  مدینش  ار  نا  هک  یماگنه 

يوریپ یناسفن و  ياهاوه  یلو  تسا ، ّقح  هب  وا  يامنهار  هک  دنک  یم  ساسحا  يرون  دوخ  نوردنا  رد  یناسنا  ره  : » دـیوگ یم  زین  وا 
نا نم  .تسا  رون  نا  لصا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رون  و  تسا ، يرادیب  رکذت و  دنمزاین  ناسنا  اذل  دزادنا ، یم  هدرپ  رون  نا  رب  نامگ ، زا 

(666 «.) ...منک یم  ساسحا  دوخ  دوجو  رد  امئاد  ار  رون 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیمولظم   - 2

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیمولظم 

نانآ يراکادف  هار  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم  هب  ندرب  یپ  رگید ، بهاذم  نایدا و  زا  يرایسب  دارفا  عیـشت  بابـسا  زا  یکی 
مهیلع تیب  لـها  بتکم  هب  دارفا  هجوـت  بلج  رد  یّمهم  ینورد  ریثاـت  دوـخ  هبوـن  هب  هک  یلماـع  تسا ، نید  شرتـسگ  ظـفح و  يارب 

.تسا هتشاد  مالسلا 

دیؤم هک  یعیبط  روما  هلمج  زا  و  دـسیون ...« : یم  لوقعلا » ریحم  تاـیقرت  هعیـش و   » ناونع تحت  یقیقحت  رد  يوسنارف  فزوج  رتـکد 
ناشنید ناگرزب  تیمولظم  راهظا  هلاسم  دراذگ ، ریثات  اه  هقرف  رگید  بلق  رد  تسا  هتسناوت  هدش و  هعیش  هقرف 
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فیعض دراد  تسود  دراد و  ششک  مولظم  يرای  ترصن و  هب  سکره  عبط  اریز  دیا ؛ یم  رامش  هب  یعیبط  روما  زا  هلاسم  نیا  .تسا و 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماـما  هلتاـقم  لیـصفت  هک  ییاـپورا  ناـّفلؤم  نیا  ...تسا  فیعـض  هب  لـیامتم  رـشب  تعیبط  دـبای و  هبلغ  يوق  رب 

نا نیلتاق  یمحر  یب  يدعت و  ملظ و  هب  یلو  دنرادن ، نانآ  هب  يداقتعا  هک  نآ  دوجو  اب  دنـسیون  یم  ار  وا  ندـش  هتـشک  شباحـصا و 
یعیبط روما  نیا  لباقم  رد  دـناوت  یمن  يزیچ  .دـننک  یم  دای  يدـب  هب  ار  ترـضح  نا  نیلتاق  مان  دـنراد و  ناعذا  شناراـی  ترـضح و 

(667 «.) دیا یم  باسح  هب  هعیش  هقرف  يارب  تادیؤم  زا  هتکن  نیا  .دتسیاب و  يزیچ  دنک ، یگداتسیا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  يریذپ  ریثات 

هعیش یهورگ  تسا  وا  هب  طوبرم  هک  يا  هیضق  هطساو  هب  هدش و  نیرصبتسم  زا  يدایز  دادعت  يریذپ  ریثات  ببـس  هک  یناماما  هلمج  زا 
دنناوت یم  دننک  هدافتسا  نا  زا  یبوخ  هب  رگا  نایعیش  هک  يا  هعقاو  .تسا  اروشاع  هعقاو  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دنا ، هدش 

.دنیامن توعد  عیشت  هب  هدرک و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  تیرشب  مامت 

زا شیب  یمالـسا ، ياه  باتک  یـصاصتخا  شخب  رد  .مدرک  ندـید  مر  رد  ناکیتاو  هناخباتک  زا  نم  : » دـیوگ یم  نوّسحلاریهز  خـیش 
نم باوج  رد  وا  مدرک ، لاؤس  هراب  نیا  رد  هناخباتک  ریدم  زا  .متفای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  یّطخ  هدش و  پاچ  باتک  رازه 

، ملاع رد  يرایسب  دارفا  هدرک و  ادیپ  راشتنا  ملاع  حطـس  رد  عیـشت  هک  دنا  هدرک  هدهاشم  ریخا  تدم  نیا  رد  ناکیتاو  ناگرزب  : » تفگ
، نا ببـس  هک  دـنا  هدرب  یپ  هثداح  نیا  تمظع  رد  یـسررب  زا  سپ  نانآ  .دـنا  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بهذـم 

ییاپرب ینیسح و  سلاجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  راشتنا 
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پاچ باتک  هچ  ره  ات  دنداد  روتسد  ملاع  رساترس  رد  ناکیتاو  ناگدنیامن  هب  نانآ  اذل  .تسا  نایعیـش  بناج  زا  يرادازع  ياه  هتـسد 
زا تیحیـسم  شرتسگ  رـشن و  رد  اه  نآ  زا  ات  دننک ، يروآ  عمج  هدـش  فیلات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  هک  ار  یّطخ  ای  هدـش 

هدش و هتخیوآ  راد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دننامه  حیـسم  هک  دندقتعم  نایحیـسم  اریز  دنیامن ؛ هدافتـسا  حیـسم  تیمولظم  رـشن  قیرط 
(668 «.) تسا هدش  هتشک  هنامولظم 

دیجملادبع هب  فورعم  فیرشوبا ، يرصم ، داتسا   - 1

جوم لابند  هب  دوب ، یکچوک  يویدار  مناتـسد  رد  هک  یلاـح  رد  زور  کـی  : » دـسیون یم  ینیـسح  ياـبطخ  زا  یکی  هب  يا  هماـن  رد  وا 
مـشوگ هب  زیگنا  لد  اراوگ و  ییادـص  ناهگان  مدـناخرچ  یم  ار  جوم  هک  لاـح  ناـمه  رد  مدوب ، هتـسشن  مقاـتا  رد  اـهنت  .مدوب  هرهاـق 

هب ار  ما  هّجوت  مک  مک  .درک  یم  قرف  مدوب  هدینـش  ـالبق  هک  ییاهادـص  ماـمت  اـب  ادـص  نیا  .متـشاد  هگن  نا  رب  ار  ویدار  جوـم  دروـخ ،
، هتسویپ عوقو  هب  البرک  رد  هک  یخلت  هثداح  زا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  یـصخش  مدیمهف  مدرک ، تقد  .درک  بلج  شدوخ 

.دوب مرحم  هام  رد  منامگ  دوب ، لاس  ياه  هام  زا  یهام  هچ  رد  مناد  یمن  .دیوگ  یم  نخس 

، بیطخ نا  زا  البرک  هعقاو  زا  یشخب  ندینش  اب  یلو  .متـسناد  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  هلاسم  زونه  نم  زور  نا  هب  ات 
شـشوج ترارح ، تدش و  اب  هدارا و  نودب  مناگدـید  کشا  متـسیرگ و  راز  راز  نیح  نا  رد  .مدومن  ساسحا  دـیدش  ینزح  ملد  رد 

رخا ات  نم  دوجو  رد  تلاح  نیا  مرادن ، دای  ار  نا  لثم  مرمع  لوط  رد  زگره  هک  متـشاد  شزوس  اب  خـلت و  يا  هیرگ  نانچ  نم  .تشاد 
مامت هک  یتلاح  تشاد ، همادا  بیطخ  مالک 
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 . ...تشاذگ ریثات  نا  رد  هتفرگرب و  رد  ارم  دوجو 

هدش هتـشک  هب  تبـسن  منامـشچ  شیپ  رد  هدرتسگ  دیدج و  ياه  قفا  هک  دوب  نامز  نیا  زا  دعب  دـیوگ ...« : یم  شنانخـس  همادا  رد  وا 
(669 «.) دش زاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اه ، کشا 

.دوش یم  نویزیولت  نایرجم  زا  یکی  ناریا  هب  رفس  اب  هدرک و  باختنا  ار  عیشت  هعقاو  نا  زا  دعب  وا 

دیمحلادبع بئاص  داتسا   - 2

اب نا  عورـش  دوب ، نینچ  نیا  يرا  : » دـنک یم  وگزاـب  نینچ  ار  دوخ  راصبتـسا  هصق  یبهذـملا » ءاـمتنالا  یف  جـهنم   » دوخ باـتک  رد  وا 
، مدوب هدرکن  دصق  ار  نا  نم  هک  یعورش  .دش  عورـش  تاجن  یتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  .دوب  تیاده ، غارچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
، نا ...دناسر و  نا  ياه  هبتع  هب  هتفرگ و  ارم  تسد  دینادرگ و  ّقفوم  نا  زا  لابقتـسا  نسح  هب  ارم  دـنوادخ  و  دومن ، دـصق  ارم  وا  هکلب 

رذگ هّجوت  یب  نا  زا  یلو  دوب  هدیـسر  مشوگ  هب  اهراب  زین  نا  زا  لبق  ادص  نا  اسب  هچ  .دروخ  مشوگ  هب  نیزح  ییادص  هک  دوب  يزور 
نم هک  یلاح  رد  دومن ، توعد  دوخ  هب  ارم  راـب  نیا  یلو  .درک  یهّجوت  یب  نم  هب  زین  وا  متخادـنا ، اـه  هدرپ  نا  يور  رب  مدوب و  هدرک 

ار مفطاوع  ساسحا و  مامت  زین  نم  دـمارد و  هزرل  هب  نم  ّساوح  رعاشم و  مامت  ادـص ، نا  تهج  هب  .مدوب  نا  هیبش  ای  یتولخ  راـنک  رد 
 . ...مداد رارق  وا  رایتخا  رد  رایتخا  یب 

هب ات  .دومن  یم  تباصا  نم  رب  هظحل  ره  شا  هدـنکارپ  هلعـش  ياه  هنابز  مطالتم و  جاوما  ...درک و  بذـج  دوخ  يوس  هب  ارم  ادـص  نا 
هدرک و شوگ  رسارس  ار  مدوجو  مامت  دومن و  بوذ  دوخ  دزن  ار  مدوجو  يایربک  هک  يدح 
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یم بوذ  اـه  نآ  رد  هدرک ، یگدـنز  درک ، یم  لـقن  هک  یعیاـقو  اـب  مدـمارد و  تکرح  هب  توص  نا  اـب  نم  .تخاـس  هّجوتم  دوخ  هب 
ياه ماگ  رخا ، هب  ات  نانآ  لابند  هب  مدـما و  یم  دورف  زین  نم  دـندما ، یم  دورف  هک  اجک  ره  و  مدومن ، یم  ریـس  هلفاـق  نا  اـب  ...مدـش و 

.مدومیپ ار  هار  هتشادرب و  ار  دوخ 

لاس مارحلا  مرحم  هام  زا  مهد  زور  رد  هللا  همحر  یبعک  ارهزلا  دـبع  خیـش  توص  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لـتقم  هصق  هعقاو ، نا 
اب هارمه  نیا  و  دیزرل ، یم  نآ  زا  محراوج  مامت  مداد و  یم  شوگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهادـن  مامت  هب  نم  .دوب  يرجه   1402

!... . هَّللا لوسر  نبای  يدیس ، ای  کیبل  هک  ...محراوج  رد  ییادن  بالقنا و  ایوگ  ...منوخ  رد  يزیچ  و  دوب ، تربع  کشا و 

مامت هعفد  کی  Θو  �گنارب رون  نیا  .تسا  هدوب  روتـسم  بوجحم و  لبق  زا  هک  يرون  ایوگ  و  دوب ، ناـیاپ  یب  ییاـه  لاؤس  منهذ  رد 
تّما و گرزب  یفطصم و  راگدای  هک  ینیسح  تشادرب ، رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  ءادتقا  يوریپ و  هک  یـشزورف  .تفاکـش  ار  اضف 

.دوب نید  ناربهر  زا 

نیسح شطبس  هناحیر و  صخش  طّسوت  هب  ار  نا  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  تخیگنارب و  ون  زا  هک  انعم  مامت  هب  مالسا  زا  یشزورف 
.دومن يربهر  ون  زا  مالسلا  هیلع 

نا زج  هب  ییانعم  مالـسا  يارب  و  دنـسانش ! یم  ار  اـه  نآ  همه  دوش و  یم  هدـنکارپ  دـیا  دورف  اـجک  ره  هک  تسا  مالـسا  ياهادـن  نیا 
.دوش یمن  هتخانش 

(670 !...«.) ادخ لوسر  نادنزرف  ندروخ  نیمز  رب  ياه  ناکم  يرا ،

نم هب  مناکیدزن  زا  رفن  کی  : » دسیون یم  مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  ینعیـش  دـقل   » دوخ باتک  رد  وا  یبرغم  ینیـسح  سیردا  داتـسا   - 3
و دومن ، هعیش  ار  وت  یسک  هچ  تفگ :
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نا میوگب : دـیاب  دومن  هعیـش  ارم  یـسک  هچ  هک  لاؤس  نیا  هب  تبـسن  اّما  متفگ : وا  باوج  رد  نم  يدومن ؟ دامتعا  ییاه  باـتک  هچ  هب 
هراب نیا  رد  یباتک  هچ  هب  هک  لاؤس  نیا  هب  تبسن  اّما  .داتفا و  قافتا  وا  رب  هک  دوب  يراوگان  هعجاف  مالسلا و  هیلع  نیسح  مدج  صخش 

وا هب  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نیا  درک : لاؤس  وا  .دـندومن  هعیـش  رگید  حاحـص  يراخب و  حیحـص  ارم  هک  میوگب  دـیاب  مدرک ، داـمتعا 
نا رد  هک  نا  زج  رذگم  یمالک  زا  زین  .ییامن و  هرامـش  ار  اه  نا  هک  نا  زج  رذـگم  نا  تاضقانت  زا  و  نک ، هعلاطم  ار  حاحـص  متفگ :

.دیسر یهاوخ  دوخ  يوزرا  هب  ماگنه  نیا  رد  ...ییامن  لّمات 

.دنتـسین و دامتعا  لباق  زگره  درب  تراسا  هب  ار  وا  نیرهاط  تیب  لـها  دـناسر و  لـتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتّما  متح  روط  هب 
بآ اب  ار  كاپ  نوخ  مناوت  یمن  نم  هک  هنوگ  نامه  دنک ، هیجوت  ار  ثداوح  نیا  ات  درادـن  ناکما  بّصعت  یب  دازا و  رکف  يارب  زگره 

یلـصربمایپ هک  دوب  یناسک  نیرت  فیرـش  ياه  نوخ  هکلب  دوبن ، رهن  ياه  بآ  دـش ، يراج  هک  ییاه  نوخ  نیا  .میامن  لیوات  یعیبط 
هچ ره  و  دـنهدب ، تسد  زا  ار  ناـشرابتعا  هک  دـندش  ثعاـب  دوـخ  تّما  نیا  .دوـب  هدوـمن  تیـصو  تّما  نیا  رد  ناـنآ  رب  هلاو  هیلع  هللا 

یمالـسا تّما  رب  هک  دش  هتخیر  نیمز  رب  يدارفا  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هنوگچ  هک  دـننک  عناق  ارم  دـنناوت  یمن  دـنیوگب 
! دنتشاد یبوخ  راتفر  نانآ  اب  تعامج  تنس و  لها  ياملع  دنا و  هدرک  یم  ینارمکح 

وا زا  دعب  ار  شتّنس  تاعارم  دناوت  یمن  زگره  درادن و  وا  زا  دعب  ار  شربمایپ  نادنزرف  لاح  تیاعر  هک  یتّما 
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داـهتجا مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نتـشک  رد  لوا  دـهع  رد  ناناملـسم  هک  وگب  وگب ، لـمع  نیا  هیجوـت  رد  یهاوـخ  یم  هچ  ره  دـنک ،
کی ایآ  یلو  درادن ؛ یتقیقح  مالـسا  خیرات  رد  تسا و  یگتخاس  یگمه  دراد  دوجو  هعیـش  بتک  رد  هک  راکفا  نیا  وگب : و  دـندرک !
دیزی رما  هب  هنامولظم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دنک  راکنا  دناوت  یم  سونایقا  فرط  نا  ات  سونایقا  فرط  نیا  زا  ناناملـسم  زا  رفن 
هماع رکف  نا  رد  هک  يا  هعماج  رد  دش ، هتشک  زوت  هنیک  يوما  رکـشل  ياهریـشمش  یـضاق و  حیرـش  زا  یمـسر  ياوتف  هب  هیواعم و  نب 

لیوحت زا  تراـبع  هک  يا  هثداـح  تسویپ ، عوقو  هب  مالـسا  خـیرات  رد  دوخ  عوـن  زا  درف  هب  رـصحنم  يا  هثداـح  یپ  رد  هدرک و  دـشر 
 . ...دش بوصنم  ناناملسم  رب  هنابصاغ  روط  هب  هیواعم  نب  دیزی  نا  زا  دعب  هک  .دوب  تنطلس  یهاشداپ و  هب  تفالخ 

هک تسا  نا  خـیرات  ّتنـس  اریز  دـیامن ؛ هیجوت  ای  راـکنا  ار  عوضوم  نیا  هک  درادـن  ناوت  تارج و  سک  چـیه  ...زگره  رازه  و  زگره ،
(671 «.) دنشاب هتشاد  تهارک  نیدسفم  هچرگ  دنکن ، یهاتوک  هدش  دراو  نیفعضتسم  رب  هک  ییایاضق  عیاقو و  هب  تبسن 

یبالقنا يارب  ار  وا  دناهرب و  هدرک  ادیپ  هک  يدومج  زا  ار  تّما  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تساوخ  : » دیوگ یم  نینچمه  وا 
ینوخ هب  جایتحا  و  تشاد ، يراکادف  یناشفناج و  هب  جایتحا  راک  نیا  .دیامن و  کیرحت  هدز ، هیکت  هطلـس  رب  هک  يوما  نایک  دـض  رب 

(672 «.) ...دروآ دیدپ  مدرم  سوفن  رد  ار  یبالقنا  ات  دوش ، هتخیر  هک  دوب 

وا ياه  یهارمگ  دـیزی و  لباقم  رد  دوب و  نانآ  تحلـصم  تما و  تمارک  رب  صیرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : » دـنک یم  هفاضا  يو 
مالسلا هیلع  نیسح  يرا  ...داتسیا  یم 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


(673 «.) دننک يرای  ار  وا  ات  تشاد  یناسک  هب  دیدش  جایتحا  هک  یلاح  رد  دش  راوخ 

مالسلا هیلع  نیـسح  مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  ینعیـش  دقل   » هک دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  راصتخا  تروص  هب  اروشاع  هعقاو  نییبت  زا  دعب  وا 
نیرت سدـقم  رد  وا  داـیرف  هشیمه  هک  تسا  یـسک  دهـشم  نیا  دـنگوس ! مدوـخ  ناـج  هـب  دـیوگ ...« : یم  سپـس  .دوـمن و  هعیـش  ارم 

.تسا هدومن  نوزحم  ارم  متاکرح  تالاح و  مامت  رد  .تسا و  تکرح  رد  هدمارد و  ادص  هب  نم  تاسدقم 

هطقن اج  نیا  زا  .دومن و  مایق  مرکف  سفن و  رد  البرک  هک  نا  زج  متفاین  یـصالخ  شهاکناج  لیـصافت  اب  ـالبرک  راتـشک  تئارق  زا  نم 
هیلع نیـسح  بالقنا  يرا ، ناگتـشذگ ، زا  نم  يارب  هتـشاذگ  ثرا  هب  تامّلـسم  میهافم و  مامت  دض  رب  یبالقنا  دـش ، عورـش  بالقنا 

 . ...ملقع حور و  لخاد  مالسلا 

خیرات رب  هکلب  دش ، زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  و  دـما ، دوخ  نوخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  دـندمآ ، ریـشمش  اب  هفوک  ماش و  لها 
تبیـصم و نیا  ام  .دـیناشوپ  دـهاوخن  ار  وا  فیرحت ، ياه  یکیراـت  هک  تسا  يرون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اذـل  تشگ ، زوریپ  فارحنا 
وا نوخ  زا  يا  هرطق  اهنت  دش و  هتـشک  قح  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  میناد  یم  میراد و  یم  میراد  یم  هگن  هدنز  ار  هعجاف 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ناگدـننکراوخ  نالتاق و  هک  مییرگ  یم  یلفاغ  دارفا  رب  ام  یلو  درپس ، خـیرات  یـشومارف  هتوب  هب  ار  نانآ  ماـمت 
مالسلا هیلع  نیسح  هک  یناسک  ...دنیامن  یم  ادتقا  نانا  هب  دنا و  هتشادنپ  عرو  زا  يا  هنومن  و  هداد ، رارق  دوخ  ربهر  وگلا و  ار  وا  راصنا 
مالسلا هیلع  نیسح  نانآ  .تسا  ناناملسم  برع و  دیس  وا  تسا ، رتهب  ناشریما  زا  وا  دنتسناد  یم  هک  یلاح  رد  دندناسر  تداهش  هب  ار 
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تهج هب  ار  ثیداحا  لعج  مالـسا و  فیرحت  رب  تردـق  نانآ  ایآ  .دوب  هداد  ار  شتراشب  دـیزی  هک  ییایادـه  رطاخ  هب  زج  دنتـشکن  ار 
؟ دنتشادن دیزی  يایاده  هب  ندیسر 

نوخ اب  ارم  .دومن  هعیـش  دـندش ، التبم  نا  هب  شتیب  لها  وا و  هک  یتبیـصم  نیا  يال  هبال  زا  ارم  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا  يرا ،
ارم وا  .تخیر  نیمز  رب  البرک )  ) ّفط نیمزرس  رد  درز  ياه  هزیر  گنـس  يور  رب  هک  يا  هزات  ياه  نوخ  .دومن  هعیـش  شا  هزات  ياه 

نزح و اب  هارمه  یکـشا  مناگدید  زا  هک  یلاح  رد  مدروارب ، دایرف  زور  نا  دای  هب  نم  .دومن  هعیـش  نانز  ياه  هحون  لافطا و  يادص  اب 
: متفگ دومن  یم  هراپ  ار  نا  اه  هودنا  هک  یبلق  اب  .دوب و  يراج  بلق  ّتقر 

امدلا ضیفو  حاونلا  عمد  نوجّسلا و  ایند  کبابر  یثری  و 

، دندرک دروخ  دگل  اب  ار  دوخ  ياه  شعن  هدنک و  ار  دوخ  ياهروگ  هک  نا  زج  دندرک ، هچ  وا  نانمشد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گرم  اب 
هب یگدنز  تایح  .منیب  یم  گرزب  خیرات  مشچ  رد  ار  وت  هشیمه  نم  هَّللادبعابا ! يا  .دنوش  نفد  خـیرات  هربقم  رد  ّتلذ  يراوخ و  اب  ات 

.دش ینارون  وت  رّطعم  كاپ و  نوخ 

امسلا ربک  كانس  َعاش  سومشلا و  ِْضموک  اقیرب  َتعطس 

دیا و یمرد  شپت  هب  میاه  سفن  هاگ  نا  درب ، یم  دوخ  يوس  هب  ارم  يا  هبذج  رود  زا  منک ، یم  تئارق  ار  البرک  لیـصافت  هاگ  ره  نم 
رد و  متشگ ! یم  لیان  میظع  زوف  هب  مدوب و  وا  اب  نم  شاک  يا  .تسا  رو  هطوغ  شکاپ  نوخ  هب  هک  مبای  یم  دوخ  رانک  رد  ار  نیـسح 

دشاب یسک  تسا  نکمم  و  دمهف ، یم  مدیمهف  نم  هک  ار  هچنا  هک  تسا  یسک  اج  نا  رد  يرا  مدش ! یم  وحم  ششک  هبذج و  نا 
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 . ...دراذگن يرثا  وا  سفن  رد  یخیرات  میظع  هعقاو  نا  دمهفن و  مدیمهف  نم  هچ  نا  هک 

قیقر یفوص  هبذـج  دـننامه  هنوگچ  .تسا  مالـسا  هب  دورو  تقیقح و  هب  دورو  تسا ، خـیرات  هب  نم  دورو  نامز  ّلحم و  ـالبرک  يرا ،
يا هعقاو  نیا  يرا  .مدرگن  یناف  تسا ، هدـمآ  ناـجیه  هب  شروعـش  هک  یبیدا  هبذـج  دـننامه  اـی  موشن ، بذـج  تقیقح  نیا  هب  بلقلا 
هللا یلصربمایپ  لسن  دض  رب  خیرات  مرج  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بیاصم  زا  لامجا  رـصتخم و  روط  هب  مدما و  دورف  نا  رب  هک  تسا 

(674 «.) مناسر نایاپ  هب  ار  ممالک  مهاوخ  یم  نالا  متفگ و  نخس  هلاو  هیلع 

ترفاسم البرک  هب  مه  اـب  دـما و  معنم  متـسود  دـسیون ...« : یم  تیدـتها » ّمث   » دوخ باـتک  رد  وا  یـسنوت  یناـجیت  دـمحم  رتکد   - 4
هدرمن مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هک  مدیمهف  هزات  مدرب و  یپ  نایعیـش -  دننام  نیـسح -  نامرورـس  تبیـصم  هب  اج  نا  رد  میدرک و 
هدـیدن زگره  شریظن  هک  يزادـگ  زوس و  اـب  دـندیخرچ و  یم  راو  هناورپ  شهاـگمارا  درگادرگ  دـندرک و  یم  ماـحدزا  مدرم  .تسا 

یم ار  نانارنخس  .تسا و  هدیسر  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نونکا  مه  ییوگ  هک  دندومن  یم  یباتیب  دندرک و  یم  هیرگ  مدوب ،
دنتـشاد و یم  او  گوس  نویـش و  هلان و  هب  ار  نانآ  دـنتخیگنا و  یم  رب  ار  مدرم  تاساسحا  البرک  هعجاف  ندرک  وگزاـب  اـب  هک  مدـینش 

نا متسیرگ و  متسیرگ و  مه  نم  .دور  یم  لاح  زا  رایتخا  یب  هکلب  دنک ، لمحت  دونشب و  ار  ناتـساد  نیا  دناوت  یمن  يا  هدنونـش  چیه 
.دوش یم  رجفنم  نونکا  و  دوب ، هدنام  میولگ  رد  هّصغ  اه  لاس  ییوگ  هک  متسیرگ  ردق 

ییوگ وت  .مدوب  هدیدن  يزیچ  نانچ  زور  نا  زا  شیپ  هک  مدرک  یشمارآ  ساسحا  نویش ، نا  زا  سپ 
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نا ناوریپ  نارای و  هورگ  رد  مدوب و  هدش  بلقنم  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  نونکا  ما و  هدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نانمـشد  فص  رد 
یم یسررب  ار  رح  ناتساد  نارنخـس ، تاظحل ، نامه  رد  هک  بلاج  هچ  .متفرگ و  یم  رارق  دندرک ، شراثن  ار  دوخ  ناج  هک  ترـضح 

دیزرل و دوخ  رب  دربن  نادیم  رد  هرابکی  یلو  دوب ، هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  گنج  هب  هک  دوب  فلاخم  هاپس  نارس  زا  یکی  رح  .درک 
! دنگوس ادخ  هب  تفگ : خساپ  رد  وا  یـساره ؟ یم  گرم  زا  هک  دنکن  تسا ؟ هدش  هچ  ار  وت  هک  دـندرک  لاؤس  وا  زا  شباحـصا  یتقو 

يوـس هب  ار  دوـخ  بسا  ناـهگان  وا  .ار  خزود  اـی  منیزگرب  ار  تشهب  هک  منیب  یم  ریخم  ار  دوـخ  یلو  مرادـن  یـساره  گرم  زا  زگره 
.»؟ تسه میارب  هبوت  هار  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » درک ضرع  نانک  هیرگ  تفاتش و  وا  رادید  هب  داد و  تکرح  مالسلا  هیلع  نیسح 

یم هدایپ  ار  رح  شقن  ایوگ  و  مدنکفا ، نیمز  رب  ار  دوخ  نانک  نویـش  مروایب و  تقاط  متـسناوتن  رگید  هک  دوب  هظحل  نیمه  رد  تسرد 
رذگرد و نم  زا  هَّللا ! لوسر  نبای  تسه ؟ میارب  يا  هبوت  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا   » هک متساوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  زا  مدرک و 

«. شخبب ارم 

اب دینـش ، ار  مدایرف  يادص  هک  متـسود  .دش  دـنلب  مدرم  نویـش  هیرگ و  هک  دوب  هتـشاذگ  ناگدنونـش  رد  يریثات  نانچ  ظعاو  يادـص 
ای نیـسح ! اـی  : » درک یم  رارکت  دریگ و  یم  ربرد  ار  شدـنزرف  يرداـم  هـک  هنوـگ  ناـمه  .درک  هقناـعم  تـفرگ و  لـغب  رد  ارم  هـیرگ 

!«. نیسح

دـنهد و یم  وش  تسـش و  ار  مبلق  میاه  کشا  هک  مدرک  یم  ساسحا  و  مدوب ، هدرک  كرد  ار  یعقاو  هیرگ  نانآ  رد  هک  دوب  یتاظحل 
ار مندب  مامت 
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یم نم  هچ  نا  رگا  : » دوـمرف یم  هک  مدـیمهف  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیاور  ياـنعم  هـک  دوـب  اـج  نا  .دـننک  یم  ریهطت  نورد  زا 
یم متـسود  .مدنارذگ  هودـنا  اب  ار  زور  نا  مامت  دـیتسیرگ .» یم  رتشیب  دـیدیدنخ و  یم  رتمک  هنیا  ره  دـیتسناد  یم  مه  امـش  متـسناد 

متسود زا  .دوب  هدش  روک  میاهتشا  یّلکب  یلو  دروآ ، ینیریش  تبرش و  يرادقم  میارب  اذل  دیامن و  يرادلد  دهد و  یّلست  ارم  تساوخ 
یمن دایز -  هن  مک و  هن  نآ -  زا  يزیچ  اریز  دـنک ؛ رارکت  میارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ناتـساد  هک  مدرک  تساوخرد 

(675 «.) ...متسناد

: دیوگ یم  دوب ، هدمآ  ناریا  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تلحر  درگلاس  تبسانم  هب  يرفس  رد  هک  وا  یندرا  بوقعی  نیـسح  دمحا   - 5
اب متفر و  وا  حیرض  ترایز  هب  زور  نا  حبص  .دوب  وا  تافو  درگلاس  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  حیرـض  ترایز  نم  ياه  همانرب  هلمج  زا  »

تسد هتفرگ و  لغب  رد  يا  هقلح  دننامه  ار  وا  حیرـض  هک  مدش  هجاوم  دوبن  نز  درم و  رفن  نویلیم  هس  زا  رتمک  هک  تیعمج  زا  یهوبنا 
قیقد روط  هب  نم  يارب  متفگ : دوخ  مجرتـم  هب  .دـنهد  یم  یـسراف  هب  ییاهراعـش  مه  اـب  هدرک و  دـنلب  نامـسا  يوس  هب  ار  دوخ  ياـه 

، دندراذگ اهنت  ار  دوخ  ماما  هک  میتسین  یصاخشا  دننامه  ام  دنیوگ : یم  نانآ  تفگ : وا  دیوگ ؟ یم  هچ  تیعمج  نیا  هک  نک  همجرت 
! ماما يا  میتسه  وت  اب  ام 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامه  دنک ، هلتاقم  وا  اب  تفالخ  رکشل  ات  دنتـشاذگ  اهنت  ار  وا  هک  یماما  مدیمهف  و  مدش ، رجفنم  هیرگ  زا  نم 
.میارب البرک  هعقاو  اب  هطبار  رد  یفیلات  رکف  هب  هک  درک  روطخ  مبلق  نهذ و  هب  زور  نا  رد  سب !! تسا و 
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رذن عوضوم  نیا  يارب  ار  متقو  زا  یشخب  اذل  .دراد و  ترورض  البرک  هعقاو  تایئزج  زا  مدرم  ندرک  علّطم  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  و 
 . ...منزب فیلات  هب  تسد  هنیمز  نیا  رد  هجیتن  رد  ات  مدومن  اه  نآ  ندرک  یناگیاب  بلاطم و  عمج  ندناوخ و  هب  عورش  مدرک و 

زا .مدوب  نوزحم  رتـشیب  ماـیا  همه  زا  قلطم  روط  هب  هک  دوب  ییاـه  تیعقوـم  مدوـب ، هراـب  نیا  رد  مباـتک  فیلاـت  لوغـشم  هک  یماـگنه 
فلتخم ياه  شخب  رب  هک  تسا  یناسنا  هچ  .متـسیرگ و  یم  زور  لوط  رد  دایز  تاعفد  هب  و  مدش ، یم  ّرثاتم  دوب ، هداتفا  هک  یتاقافتا 

(676 «.) ...دیرگن البرک  هعقاو 

.تسا هدرک  فیلات  بهذم  نیا  زا  عافد  رد  ییاه  باتک  عیشت  باختنا  زا  دعب  هک  تسا  ینیرصبتسم  هلمج  زا  وا 

هعیـش اب  هطبار  رد  ناوارف  تاعلاطم  زا  سپ  زین  تسا  رهزالا  هاگـشناد  قباس  دـیتاسا  زا  هک  وا  هتاّحـش  نسح  دـمحم  رتکد  همـالع   - 6
هب نم  قشع  : » دـیوگ یم  زاوها  مدرم  يارب  دوخ  ینارنخـس  رد  تشاد  ناریا  هب  هک  يرفـس  رد  هدرب و  هقرف  نیا  تیناّقح  هب  یپ  هیماما ،

«. مرادرب تسد  متشاد  هک  ییاه  تیعقوم  یمامت  زا  هک  دش  ببس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تفای ناوت  یم  قرش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دننک : لاؤس  نم  زا  رگا  : » دیوگ یم  شنانخس  زا  يرگید  تمـسق  رد  نینچمه  وا 
ماما تحاس  هب  فرـشت  قیفوت  دـنوادخ  .دـید و  نم  بلق  رد  ناوت  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مهد  یم  باوج  نم  برغ ؟ ای 

(677 «.) تسا هداد  نم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

هماع ياه  تیعقاو  اب  ییانشآ   - 3

یهاگا عالطا و  دننک ، ادیپ  شیارگ  عیشت  يوس  هب  ات  هدرک  مهارف  تنـس  لها  نیرکفتم  يارب  ار  هنیمز  هک  مهم  لماوع  زا  رگید  یکی 
تنس لها  بهذم  رد  هک  تسا  ییاه  تیعقاو  زا  نانآ 
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.مینک یم  هراشا  دنا  هدش  هعیش  هک  یناسک  تاحیرصت  زا  یخرب  هب  کنیا  .دراد  دوجو 

نانآ يا  هدیقع  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتفگ  تنس  لها  هدیقع  هرابرد  هک  یبلطم  رتمک  : » دیوگ یم  يرصم  رصبتسم  ینادرولا  حلاص 
یناـبیتشپ و ماـکح  نیا  زا  .تسا و  هتفاـی  شرورپ  ماـکح  ياـه  نماد  رد  نونکاـت  نا  شیادـیپ  يادـتبا  زا  هک  تسا  یتموکح  هدـیقع 

اهنت نیا  .تسا و  هداد  ار  اـقب  راـشتنا و  رارمتـسا و  تصرف  هزاـجا و  هدـیقع ، نیا  هب  هک  يرما  تسا ، هدرک  ذـخا  ار  دوـخ  تیعورـشم 
، دوخ يدوخ  هب  هدیقع  نیا  اریز  تسا ؛ هدرک  مدرم  بلاغ  هدیقع  ار  نا  هداد و  رارق  ترادص  زکرم  رد  ار  هدـیقع  نیا  هک  تسا  یلماع 

.دشاب راشتنا  اقب و  لّفکتم  ات  هدوبن  یساسا  ياه  هیاپ  ياراد 

سیسات نا  هب  ندیشخب  تیعورـشم  یجراخ و  ياه  تیعقاو  هب  نداد  هانپ  تهج  هب  هک  تسا  يا  هدیقع  تقیقح  رد  تنـس  لها  هدیقع 
دیاقع هب  تبسن  ریدقت  تسد  .دوب  هدیسر  دوخ  ياهتنا  هب  متح  روط  هب  دش  یمن  تظفاحم  ماکح  ناماد  هانپ و  رد  رگا  هک  تسا ، هدش 

اهنا زا  اذل  دنتشاد  ار  يرایـسب  تادیؤم  ناوارف و  تاموقم  هک  نیا  مغر  هب  دوش  وحم  خیرات  هحفـص  زا  هک  درک  مکح  نینچ  يرایـسب 
نا اب  درادن  قح  سک  چیه  هک  دما  باسح  هب  نید  مّلـسم  ءزج  ناونع  هب  دیاقع  نیا  رگید  تاهج  تهج و  نیدـب  و.دـنامن  یقاب  يرثا 

نامز لوط  رد  رظن  نعط و  دقن و  دروم  یگمه  رگید ، یتدیقع  ياه  شور  دیاقع و  هک  یلاح  رد  دنک ، دقن  ار  نا  هدـمارب و  هلباقم  هب 
هتفرگ ار  نا  رود  تمصع  تسادق و  زا  يا  هلاه  هک  تفرگ  رارق  یلاع  یجرب  رد  اهنت  هک  دوب  تنس  لها  هدیقع  اهنت  و  تفرگ ، رارق 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com


(678 «.) دوش کیدزن  نا  هب  ات  درادن  قح  یسک  و 

رد ار  دوخ  دـیاقع  و  دـنهد ، هولج  رترب  نارگید  رب  ار  دوخ  ات  دـنداد  تصرف  تنـس  لها  هب  یپایپ ، ياـه  تموکح  : » دـیوگ یم  زین  وا 
هنیمز نیا  رد  تنس  لها  راک  .دنامن  یقاب  بهاذم  رگید  هعیـش و  هلزتعم و  زا  رگید  بهاذم  يارب  ییاج  ات  دنزاس  رـشتنم  هعماج  حطس 

.دندومن رازآ  تیذا و  ار  نانآ  هدناشک و  همکاحم  زیم  ياپ  هب  ار  بهاذم  رگید  ناوریپ  هک  دیسر  ییاج  هب 

نینچ نانآ  رگا  دـنداد و  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  ماکح  ینابیتشپ  لضف  هب  تنـس  لها  هک  دـنراد  دـیکات  نیا  رب  یخیرات  ياه  تیعقاو 
نادـب نیا  و  دراد ، همادا  زورما  هب  ات  ماکح  هیحان  زا  ینابیتشپ  نیا  دندیـشاپ ، یم  مه  زا  دنتـشاد  هک  يراکفا  اـب  دنتـشادن  ار  یناـبیتشپ 

هتسد لباقم  رد  نا  رب  اه  تموکح  تسا  نکمم  هک  تسا  ینابیتشپ  نیرتهب  نیرت و  گرزب  رگنایامن  تنس  لها  شور  هک  تسا  تهج 
(679 «.) ...دننک يرازگ  هیامرس  دنزاس ، رطخ  ناشیا  يارب  هک  رگید  ياه 

اه و للخ  ساسحا  نا ، رد  یلو  مدرک ، یگدنز  ینالوط  ینامز  تدم  رد  ینـس  رکف  طیحم  رد  نم  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  زین  وا 
و دروخ ، یم  ماشم  هب  تسایس  يوب  نا  زا  تسا و  یتموکح  بهذم  یّنس  بهذم  هک  مدرک  ساسحا  .مدرک  يداعریغ  ياه  یناماسبان 

ادـیپ باوـج  اـه  نا  هیجوـت  يارب  دـناوت  یمن  دراذـگب و  تـحار  ار  وا  دـناوت  یمن  هـک  دــنیب  یم  ار  ییاـه  فعــض  نا ، رد  وـت  لـقع 
(680 «) .دنک

نایم رد  یلو  مداد ، یم  لقع  راعش  هدرک و  توعد  ییارگ  لقع  هب  ار  مدرم  مدوب ، یّنـس  هک  یتدم  رد  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  و 
یبوخ هب  نم  ...مدینش و  دوخ  دض  رب  یتاعیاش  اه و  تمهت  فرط ، ره  زا  متفاین و  یهاگیاج  دوخ  موق 
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رب ار  عقاو  ات  دوبدهاوخ  یتیصخش  چیه  نودب  ناسنا  هجیتن  رد  و  ناینیشیپ ، رد  ندش  بوذ  ینعی  لقع  زا  ندمآ  هاتوک  هک  متسناد  یم 
يوس هب  ملیاـمت  رد  یـساسا  لـماع  نم  ییارگ  لـقع  ...میوگ  یمن  رظن  تقد  قیقحت و  نودـب  ار  يزیچ  زگره  نم  ...دزاـس  نشور  وا 

(681 «.) تسا هدوب  نانا  بهذم  رایتخا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ّطخ  عیشت و 

دنک و یم  لابند  ار  تقو  تلود  تسایس  وا  .تسا  تموکح  رازگراک  رهزا  خیش  : » دیوگ یم  رصم  رهزالا  خیش  زا  يا  هیالگ  رد  يو 
 . ...تسا هتفگ  ضقانتم  نانخس  نونکات  رهزالا  تسایر  نتفرگ  هدهع  هب  ماگنه  زا  هجیتن ، رد  .تسا  وا  ورگ  رد 

لئاوا رد  یتح  .دوب  نامیپ  مه  نانا  اب  تشاد و  تدارا  هعیـش  هب  رهزالا  هعماج  يدالیم ، تصـش  هاـجنپ و  لـهچ و  ياـه  ههد  لوط  رد 
بالقنا هک  یماگنه  اّما  .دـما  یم  رامـش  هب  رـصم  رد  بهاذـم  نیب  بیرقت  تعامج  نارازگ  هیاـپ  ناـجورم و  زا  رهزـالا  داـتفه ، ههد 

: دنتفگ نانآ  .دندومن  گنج  مالعا  نانا  هیلع  دندرک و  مایق  هعیـش  دض  رب  رهزالا  لاجر  اه و  تیـصخش  دما ، دیدپ  ناریا  رد  یمالـسا 
هب زین  يرگید  لطاب  ياه  تمهت  نینچمه  .دنراد  دوجوم  نارق  نیا  زا  ریغ  يرس  نارق  دنیوگ و  یم  ازـسان  ّبس و  ار  هباحـص  نایعیش ،
زا لـبق  ار  نانخـس  نیا  ارچ  یتـسار  هب  .تسا  رود  هب  تاـماهتا  نیا  زا  هعیـش  هک  دـنناد  یم  یبوخ  هب  ناـنآ  یلو  دـنداد ، تبـسن  هعیش 

.»!؟ دنتفگ یمن  ناریا  بالقنا 

عمتجم رب  مکاح  هطلس  هک  تسا  نیا  مهم  : » دیوگ یم  هدرک و  هراشا  فعض  هطقن  نیمه  هب  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  يریثک  دمحم 
ار نا  زین  مدرم  مومع  و  دنا ، هداد  یهقف  یلوصا و  سرادم  زا  یخرب  هب  ار  بولطم  تیعرش  مراهچ ، نرق  عورش  اب  اصوصخ  یمالـسا ،

هب یقلت 
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دیاقع و  دـندرک ، یفرعم  مالـسا  رگنایامن  هک  يدـح  هب  ات  دـندناشوپ  مارتحا  تسادـق و  هرهچ  اه  نا  رب  نامز  رورم  اب  دـندرک و  لوبق 
«. ...دندومن لالح  ار  دیاقع  نا  نابحاص  لام  نوخ و  تهج  نیدب  دنتسناد و  تلالض  رفک و  هکلب  هدرک ، جراخ  مالـسا  زا  ار  نارگید 

(682)

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

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

«. ....دنتلالض

هماع هقف  فعض   - 4

ینابم توق  لباقم ، رد  اه و  نا  بهذم  ماکحا  ینابم  فعض  هب  ندرب  یپ  تنس ، لها  زا  یخرب  عیشت  راصبتسا و  لماوع  زا  رگید  یکی 
.تسا هعیش  ماکحا  هقف و 

، هدش هعیش  تسا  یتدم  هک  قوقح  ملع  رد  صصختم  رصم و  رهزالا  لوا  زارط  ياه  تیصخش  زا  یلاقعلا  یکز  نب  شادرمد  راشتسم 
: دیوگ یم 

يو باـیغ  رد  تشاد  تیاکـش  شرهوـش  زا  هک  وا  .دـما  نم  دزن  یناملـسم  نز  متفرگ ، رارق  تواـضق  تـسپ  رد  هـک  یمود  زور  رد  »
متساوخ و ار  مناخ  رهوش  نم  دیوگ : یم  وا  .تسا  هدرک  عطق  ارم  یگدنز  هقفن  هدماین و  نم  غارس  هب  هک  تسا  یتدم  مرهوش  تفگ :

لاس کی  دودح  نم  تفگ : باوج  رد  وا  يا ؟ هدادن  هقفن  وا  هب  هدرک و  اهر  ار  ترسمه  ارچ  متفگ : وا  هب 
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.درادن نم  رب  یّقح  چیه  اذل  ما و  هداد  قالط  ار  نز  نیا  هک  تسا 

یگدنز رگیدکی  اب  یتدم  ام  .دـیوگ  یم  غورد  وا  تفگ : درب ، یم  هانپ  ادـخ  هب  هک  یلاح  رد  دـش و  دـنلب  نز  يادـص  ماگنه  نیا  رد 
.تسا هدادن  قالط  ارم  زگره  وا  میا و  هدرک 

؟ منک مکح  هنوگچ  مهدب ؟ وا  هب  یخـساپ  هچ  .دشاب  هدمآ  دورف  مرـس  رب  يا  هقعاص  ایوگ  مدمآ ، دوخ  هب  هنحـص  نیا  هدهاشم  اب  نم 
: دیوگ یم  وا  اریز  تسا ؛ هفینحوبا  ياوتف  زا  لضعم  نیا  هشیر  هک  مدرک  هدهاشم  تسا ؟ هدـمآ  دـیدپ  اجک  زا  هیـضق  نیا  رد  لکـشم 

.داد قالط  قلعم  ای  هیانک  ای  حیرص  ظفل  اب  یبایغ و  ار  دوخ  رسمه  ناوت  یم 

دوخ داتسا  تمدخ  .تسا  رتاناد  هداوناخ  ماظن  تعیرش و  نوؤش  هب  نم  زا  هک  دراد  یسک  هب  هعجارم  هب  زاین  هلاسم  نیا  متفگ : دوخ  اب 
يارب دوب  هدمآ  دیدپ  هیحان  نیا  زا  هک  ار  یلکشم  مدرک و  فیرعت  وا  يارب  ار  هیضق  متفر و  هرهزوبا  دّمحم  خیش  قوقح  هدکشناد  رد 
زواجت مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بهذم  زا  اوتف  تواضق و  رد  دوب  نم  تسد  هب  رما  رگا  مدـنزرف ! تفگ : باوج  رد  وا  .مداد  حرـش  وا 

.مدرک یمن 

هب هعجارم  زا  دعب  .منک  هعجارم  قالط  ماکحا  هرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  حرش  قالط و  هروس  هب  ات  دومن  رومام  ارم  داتسا 
دهاش ود  روضح  رد  هک  یتروص  رد  رگم  تسین  حیحص  قالط  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگدید  نارق و  قباطم  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا 

دنوادـخ مارح  لـالح و  نا ، ببـس  هب  هدـنام و  یفخم  اـهقف  زا  ماـکحا  نیا  هنوـگچ  هَّللا ! ناحبـس  متفگ : دوـخ  اـب  .دوـش  ارجا  لداـع 
ارم هک  دوب  يا  هقرج  هیضق  نیا  تسا ؟ هدش  نوگرگد 
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باـختنا ار  عیـشت  هعیـش ، بتک  رد  هدرتـسگ  هعلاـطم  اـب  هک  نا  اـت  تشاداو  مالـسلا  مهیلع  تـیب  لـها  بهذـم  رد  قـیقحت  رکفت و  هـب 
(683 «) .مدومن

قیاقح فیرحت   - 5

؛ تسا تنـس  لها  املع  هیحان  زا  عیـشت  قیاقح  نداد  هولج  هنوراو  فیرحت و  دارفا ، زا  یخرب  عیـشت  راصبتـسا و  لماوع  زا  رگید  یکی 
تیناقح و هب  یپ  دـنیامن ، یم  هدـهاشم  ار  تاغیلبت  نا  فـالخ  دـننک و  یم  ادـیپ  دروخرب  نایعیـش  اـب  هک  یماـگنه  فصنم  دارفا  اریز 

نانا رب  ماهتا  ددـصرد  دـسرت و  یم  نارگید  قیاقح  ندـش  فشک  زا  هک  تسا  لطاب  نیا  هک  دـنمهف  یم  دـنرب و  یم  هعیـش  تیمولظم 
.تسا

، ثحب رد  دـیا و  یم  رامـش  هب  یمالـسا  یگنهرف  عماجم  رد  روهـشم  ناشخرد و  ياه  تیـصخش  زا  یکلاـم  ناـحرف  نب  نسح  داتـسا 
رب نایباهو  بضغ  ببس  وا  فاصنا  یلو  درب  یم  رـس  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  هک  نیا  مغر  هب  .تسا و  هدش  هتخانـش  فصنم  یملاع 
رد يا  هلاقم  رد  تسا ، ناوارف  تافیلات  اه و  باتک  ياراد  هک  وا  .تسا  هتفرگ  رارق  نانا  ياهریت  دروم  هک  يدـح  هب  اـت  هدـش  وا  دـض 

تلع هرابرد  هک  هعیـشلل » هینـسلا  تـالوحتلا  یف  هئارق   » ناونع تحت  يدـالیم  خـیرات 11/11/2000  رد  هرامـش 1082  هلجملا »  » هلجم
دوب یماگنه  وا  لوحت  نیرتشیب  درک و  ترایز  ار  قارع  هک  دوب  یـسک  یناجیت  : » دیوگ یم  تسا ، عیـشت  شرتسگ  دارفا و  ندش  هعیش 
مهّتم ار  نانا  ام  هک  نیا  دوجو  اب  دنراد ، مازتلا  نید  هب  هنوگچ  نانا  هک  درک  هدهاشم  دش و  انـشا  کیدزن  زا  هعیـش  ياه  تیعقاو  اب  هک 
.تسا هجاوم  نا  اب  رح  دازا و  يوجشناد  هک  تسا  یتامدص  نیرت  كانرطخ  زا  غورد  فشک  هلاسم  سپ  .مینک  یم  نید  زا  جورخ  هب 

نا هاوخ  میهدن ؛ هولج  هوشم  ار  نارگید  تروص  ات  تسا  سرد  ام  يارب  نیا  و 
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ررـض هب  ای  تسا و  نانا  عفن  هب  هک  یبلاطم  هچ  مییامن ؛ لقن  لماک  روط  هب  ار  رما  تقیقح  هکلب  یقرـش ، ای  یبرغ  ای  دنـشاب  هعیـش  دارفا 
«. میهدن تسد  زا  نامنادنزرف  نایوجشناد و  دزن  ار  دوخ  تیعقوم  ات  نانا ،

هک تسا  یهابتشا  ینهذ  تروص  هعیش ، هب  ندوب  ینس  زا  نارگید  یناجیت و  رتکد  لوحت  رد  یساسا  ماع  بابسا  زا  : » دیوگ یم  زین  وا 
.دراد تفلاخم  تقیقح  اب  هک  يوحن  هب  میداد ، هولج  هوشم  نارگید  يارب  ار  نا  ام  هک  یتروص  .تسا  هدما  دیدپ 

یم ار  یلع  هک : دنا  هدرک  یفرعم  نینچ  ار  نانا  تنس  لها  تالغ  هک  ینایعیـش  دور ، یم  نایعیـش  غارـس  هب  یناجیت  رتکد  هک  یماگنه 
نارق زا  ریغ  ییاه  نارق  نانا  و  تسا ، عیشت  قیرط  زا  مالسا  يدوبان  نانا  فده  و  تسا ، هدرک  اطخ  لیئربج  دننک  یم  نامگ  دنتسرپ و 
لها ناناوج  کش  هک  یتائارتفا  تاماهتا و  رگید  و  تسا ! انز  قیرط  زا  نانا  جاودزا  و  دـنراد ، مالـسا  دـض  رب  هنیک  نانا  و  دـنراد ، اـم 

، دـنداد تسد  زا  ار  دوخ  نیققحم  اـملع و  هب  ناـنیمطا  هجیتـن  رد  دـندرک و  فشک  ار  تقیقح  هک  یماـگنه  .دـنک  یم  داـیز  ار  تنس 
ادیپ دیدرت  کش و  یّنس  هموظنم  مامت  هب  هدش و  لوحتم  يا  هدع  یگداس  هب  هک  دشاب  هتشاد  عّقوت  ار  نیا  زا  ریغ  یـسک  دیابن  نیاربانب 

«. دنیامن ادیپ  هنیک  دوخ  ياملع  هب  تبسن  نارگید  لافغا  غورد و  رب  قفاوت  تهج  هب  هکلب  دننک ،

ياملع بلغا  و  دنراد ، رارق  تیلقا  رد  یلو  دننارق  فیرحت  هب  دقتعم  هک  دنتسه  یناسک  هیماما  هعیـش  نایم  رد  يرا ، : » دیوگ یم  زین  وا 
«. دنا هدرمش  لطاب  ار  هدیقع  نیا  هتشون و  در  نانا  رب  هعیش 

زا داهتجا ، ياعدا  رد  ولغ  هلاسم  : » دیوگ یم  زین  وا 
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هدرک و داهتجا  وا  هک  هیواعم  هرابرد  ار  ام  نامگ  یناجیت  هک  دـینک  یم  هظحالم  اریز  تسا ؛ ننـست  بهذـم  زا  یناجیت  ترفن  بابـسا 
دوخ هب  دایز  ندرک  قحلم  ربانم و  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ّبس  يدع و  نب  رجح  نتشک  هباحص و  نتـشک  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  لاتق  رد 

ار همه  هدینش و  ار  ...و  هدوب  روجام  هرح  هعقاو  رد  هنیدم  ندرک  حابم  نیـسح و  نتـشک  رب  دیزی  هک  نیا  ...و و  ثیداحا  اب  تفلاخم  و 
زا یناـسک  يار  هکلب  تسین ، تنـس  لـها  زا  ناینیـشیپ  يار  تاـهیجوت ، نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  .دریگ  یم  هرخـسم  داـب  هـب 

«. ...دنا هتشاذگ  دوخ  هب  ار  تنس  مسا  هک  تسا  بصاون 

، لیبق زا  ار ؛ مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  لاح  حرـش  همجرت و  هدرک و  لافغا  ار  دوخ  نیرـصاعم  ّتنـس ، لها  دیوگ ..« : یم  زین  وا 
.دنتشاد یفخم  ار  نارگید  هیکز و  سفن  دیز ، نب  یسیع  یلع ، نب  دیز  مظاک ، قداص ، رقاب ،

اه نا  زا  ام  یثیدح  عجارم  رد  ام و  ياه  هاگشناد  سرادم و  رد  هک  یناسک  دنک ، یم  ادیپ  ههجاوم  نانا  لاح  حرش  اب  ناهگان  یناجیت 
«. دوش لیامتم  نانا  هب  هک  تسا  یعیبط  اذل  ...ددرگ و  یم  علطم  نانا  تیب  فرش  لضف و  ملع و  زا  .دنوش  یمن  دای 

هعیش لالدتسا  توق   - 6

.تسا دوخ  هدیقع  مارم و  نییبت  رد  هعیش  لالدتسا  تناتم  توق و  دارفا ، زا  يا  هدع  عیشت  بابسا  زا  رگید  یکی 

تسا یتارظانم  زا  يرایسب  عوقو  دناشک ، یم  عیشت  يوس  هب  ار  ام  هک  یبابسا  هلمج  زا  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یکاطنا  یعرم  دمحم 
یـسک دننام  هب  و  مدـید ، یم  بوجحم  نانا  لباقم  رد  ار  مدوخ  هرظانم ، ماگنه  نم  .داتفا  قافتا  هعیـش  ياملع  زا  یخرب  نم و  نیب  هک 

عافد دوخ  زا  هدش  بولغم  هک 
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رادروخرب بهاذم  رگید  یعفاش و  ینـس  بهذم  رد  یناوارف  ملع  هدرتسگ و  تاعالطا  زا  لاعتم  يادخ  دـمح  هب  هک  نا  اب  مدرک ، یم 
یلاع كرادم  تاجرد و  هب  هک  نیا  ات  مدوب  هدناوخ  سرد  رهزالا  ياه  تیصخش  املع و  ناگرزب  دزن  نرق  عبر  دودح  رد  اریز  مدوب ؛

(684 «) .مدیسر

ار نا  یناسا  هب  ای  تشذگ  نا  زا  ناوتب  هک  نیا  ات  تسین  فیعـض  ای  تسـس  لیلد  هعیـش ، لیلد  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  یناجیت  رتکد 
خیرات و بتک  هک  يدـح  هب  دـنا ، هدرک  لقن  ار  نا  ماع ، صاخ و  هک  تسا  میرک  نارق  زا  یتایا  هب  قلعتم  رما  نیا  هکلب  درک ، شومارف 

(685 «) .دنا هدرک  تبث  ار  نا  يا  هقبط  ره  رد  نایوار  هدش و  رپ  بلاطم  نیا  زا  ثیداحا 

رد نانا  دیاقع  هک  نیا  تسا ، هیجان  هقرف  نامه  یماما  هعیـش  هک  هدرک  دایز  ارم  رواب  تعانق و  هک  يروما  هلمج  زا  : » دـیوگ یم  زین  وا 
دیاقع زا  هدـیقع  ره  لئاسم و  زا  هلاسم  ره  يارب  اـم  .تسا  رادروخرب  یمیلـس  قوذ  لـقع و  بحاـص  ره  يارب  یناـسا  زا  تمظع  نیع 

تنس لها  دزن  یّلح  هار  یهاگ  ام  هک  یلئاسم  .میبای  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  یکی  هیحان  زا  یفاک  یفاش و  ریـسفت  نانا ،
(686 «.) میبای یمن  اه  هقرف  رگید  و 

دیاقع دـض  رب  دوخ  تکلمم  رد  هیفلـس  هک  ار  ییاه  باـتک  نیا  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  يریثک  دـمحم 
اه و باتک  يالبال  زا  تقیقح ، قح و  يایوج  ناناوج  ات  تسا  یفاک  اریز  دراد ؛ عیشت  رشن  رد  ییازـسب  مهـس  دننک ، یم  رـشتنم  هعیش 

نیا اذل  .درب و  دنهاوخ  نانا  ندوب  غورد  هب  یپ  يدوز  هب  هیفلـس  ياهاعدا  اب  هسیاقم  ماگنه  دـنربب و  هعیـش  دـیاقع  هب  یپ  نانا  تاّلجم 
تقیقح و هک  نا  زا  دعب  دارفا 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


ناماد هب  رما  رخا  رد  دـنوش و  یم  نانا  يدابم  هیفلـس و  هیلع  نمـشد  ياه  هرهچ  زا  یکی  هب  لیدـبت  دـش ، نشور  ناـشیارب  رما  تیعقاو 
(687 «.) مینک یم  هدهاشم  نالا  ام  هک  تسا  يرما  نیا  .درب و  دنهاوخ  هانپ  عیشت 

يدنتـسم نا  يارب  هک  نا  زج  دـنک  اعدا  ار  نا  هیماما  هعیـش  هک  تسین  يرکف  هدـیقع و  چـیه  : » دـیوگ یم  دوخ  ياعدا  رب  لیلعت  رد  وا 
هک دنک  یم  کسمت  یتایاور  ای  نارق  هب  هکلب  تسا ، هدما  ناشدوخ  بتک  رد  هک  دنک  کسمت  یتایاور  هب  اهنت  هک  نیا  هن  دراد ، يوق 

هعیش هزورما  تنـس  لها  ای  هیفلـس  زا  هک  يدارفا  دینک  یم  هدهاشم  اذل  .تسا  هدش  دراو  تنـس  لها  ياه  باتک  رد  حیحـص  قیرط  هب 
هب هک  ار  دوخ  فده  وزرآ و  هکلب  دننک ؛ یمن  کسمت  هعیـش  یثیدح  ای  یخیرات  رداصم  هب  هعیـش  دیاقع  رب  لالدتـسا  رد  دـنوش ، یم 

دیاقع هب  تبـسن  نانا  يارب  يرتشیب  نامیا  نانیمطا و  هک  تسا  يرما  نیا  و  دـنبای ، یم  هیفلـس  تنـس و  لها  ثارت  رد  دـنا ، هدیـسر  نا 
(688 «.) دروا یم  دیدپ  نانا  ياعدا  هعیش و 

.درک و تیاده  ارم  دنوادخ  عطق  روط  هب  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هدش ، هعیـش  هک  تنـس  لها  ناگرزب  زا  یکی  یکاطنا  یعرم  دمحم 
ماما هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هون  بهذـم  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  بهذـم  ینعی  دومرف ؛ ردـقم  ّقح  بهذـم  هب  کّسمت  میارب 

 . ...قداص دّمحم  نب  رفعج 

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

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

لیالد اب  ایناث :
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مهیلع تیب  لها  بهذم  تیناقح  تسا ، زور  طسو  رد  ناشخرد  دیـشروخ  لثم  هک  حضاو ، ياه  تجح  روا و  عطق  ياه  ناهرب  يوق ،
زا زین  تیب  لها  هدرک و  ذخا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ار  نا  هعیـش  هک  تسا  یبهذم  نامه  بهذم  نا  هک  نیا  دـش و  تباث  مالـسلا 

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

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

.تسا هدومن  نانا  ینید  تیعجرم  تیالو و  هب  توعد  هک  هدش  دراو  میرک  نارق  رد  یناوارف  تایا  اعبار :

یم توعد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  هب  دبعت  هب  ار  ام  هک  هدش  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یناوارف  تایاور  اسماخ :
.ما هدروا  عیشتلا » یف  مهججح  هعیشلا و   » باتک رد  ار  اه  نا  زا  يرایسب  هک  دنک ،

هک دوخ  سفن  رب  منک  یم  فارتعا  نم  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  دـیمحلا ، دـبع  بئاص  رـصاعم  هدنـسیون 
دوب و کـیدزن  رما  نیا  .دز  یم  نیمز  هب  ارم  مدـناعم  سفن  متح  روط  هب  دـش ، یمن  لـماش  ارم  وا  تاـقیفوت  راـگدرورپ و  تمحر  رگا 

یتشک طسو  رد  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  مدمآ  شوه  هب  رطاخ  نانیمطا  اب  .دومن  کمک  ارم  دنوادخ  یلو  .داتفا  قافتا  زین  راب  کی  یّتح 
.میوگ یم  نخس  اه  لگ  نا  يراهب  ياه  هیاس  زا  وت  اب  نالا  مدش و  اراوگ  با  ندیماشآ  هب  لوغشم  متفای ، یم  تاجن 

زا هک  نانا  زا  یکی  .دندرک  افج  نم  هب  هدومن ، اهر  ارم  یگمه  عضو ، نیا  زا  مناتسود  عالطا  زا  دعب 
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دّمحم دـنزرف  قداص ، رفعج  ماما  بهذـم  هب  مدرک  کسمت  يرا ، متفگ : يدرک ؟ هچ  هک  یناد  یم  ایآ  تفگ : نم  هب  دوب ، رتاناد  همه 
مهیلع نیلـسرم  دیـس  دنزرف  نایملاع و  نانز  هدیـس  نییـصو و  دیـس  دـنزرف  تشهب ، ناناوج  دیـس  دـنزرف  نیدـباعلا ، نیز  دـنزرف  رقاب ،
لوسر هچنا  نم  متفگ : دـننز ؟ یم  اـه  فرح  اـم  ّقـح  رد  مدرم  هک  یناد  یم  و  يدرک ، اـهر  ار  اـم  هنوـگ  نیا  ارچ  تفگ : وا  .مالـسلا 

هک میوگ  یم  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نخـس  متفگ : ییوـگ ؟ یم  هچ  تفگ : .میوـگ  یم  هدوـمرف ، هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
لها مترتع ، ادـخ و  باتک  دـیوش : یمن  هارمگ  نم  زا  دـعب  اه  نا  هب  کسمت  اب  هک  مهد  یم  رارق  ییاهزیچ  امـش  نایم  رد  نم  : » دومرف
راوس اه  نا  رب  سک  ره  هک  دنا ، تاجن  ياه  یتشک  متیب  لها  : » دومرف هک  شتیب  لها  قح  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راتفگ  و  متیب .»

«. دبای تاجن  دوش ،

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

تساه تدم  تلاکو  لغش  رد  هک  تسا  يرصم  زراب  روهشم و  ياه  تیصخش  زا  یلاقع  شادرمد  رـصبتسم  روهـشم  یـضاق  لیکو و 
بهاذم رگید  زا  ار  هیماما  هعیـش  ياهطابنتـسا  هقف و  هلاسم ، نا  رد  ارا  هسیاقم  یهقف و  هلاسم  کی  رد  قیقحت  ماگنه  .دنک  یم  تیلاعف 

ار وا  تشونرس  بیجع  يا  هثداح  هک  نیا  ات  دنادرگ ، یم  نشور  شلد  رد  ار  عیـشت  ياه  هقراب  هلاسم  نیمه  دبای و  یم  رت  يوق  یهقف 
اب هارمه  یناریا  جاّجح  زا  یهورگ  یتقو  هک : دوب  نیا  نا ، دیامن و  یم  عیشت  بهذم  رد  دورو  هب  رختفم  ار  وا  هدرک و  ضوع  یّلک  هب 
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ریفـس .دوش  یم  هرداصم  تموکح  فرط  زا  اه  باتک  مامت  دنوش ، یم  ناتـسبرع  دراو  يداقتعا  باتک  نتراک  تسیب  زا  شیب  دودـح 
عوضوم هب  ات  دـسیون  یم  ناتـسبرع  روشک  ترازو  هب  زین  وا  .دراذـگ  یم  نایم  رد  لـصیف  کـلم  اـب  ار  عوضوم  هاـش ، ناـمز  رد  ناریا 

.دننادرگرب شبحاص  هب  ار  نا  درادن  یلکشم  رگا  هدرک ، یسررب  ار  اه  باتک  مامت  هک  دهد  یم  روتسد  روشک  ریزو  .دننک  یگدیسر 
رظن يار و  تیاهن  رد  دـنک و  یـسررب  ار  اه  باتک  نیا  هک  دنتـساوخ  وا  زا  درب ، یم  رـس  هب  زاجح  رد  یلاقع » شادرمد   » ناـمز نا  رد 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هار  رد  مدق  عقوم ، نامه  زا  درب و  یم  یپ  عیـشت  تیناقح  هب  اه  باتک  نیا  هعلاطم  اب  وا  .دهدب  ار  دوخ  ینوناق 
(689 «.) ...دراذگ یم 

و هدرب ، نا  تیناقح  هب  یپ  عیشت ، بهذم  رد  قیقحت  اه  تدم  زا  دعب  هک  تسا  یسک  لاعلادبع  دّمحم  خیش  ینیطـسلف ، رـصبتسم  ملاع 
باتک مدرک ، تئارق  هک  ییاه  باتک  نیرت  مهم  زا  دیوگ ...« : یم  يا  هبحاصم  رد  يو  .تسا  هدومن  ادتقا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب 

هب ارم  هدرک و  ییاهن  ار  بلطم  هک  يا  هثداح  اهنت  .دـش  هفاضا  متامولعم  رب  اهنت  دوزفین و  نم  ناـمیا  رب  يزیچ  هک  دوب ، تاـعجارملا » »
، مدوب هتـسشن  مماوقا  زا  یکی  هزاغم  يور  هب  ور  ور ، هدایپ  رد  يزور  هک : دوب  نیا  تخاس ، نومنهر  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیـالو 

زامن ات  دنیـشنب ، هزاغم  رد  وا  ياج  هب  هک  دـنک  یم  رما  دوخ  ياه  هون  زا  رفن  کی  هب  صخـش  نا  هک  مدینـش  .دوب  کچوک  يا  هزاـغم 
یسک هک  نا  رگم  دتسیاب ، زامن  هب  ات  دنک  یمن  اهر  ار  دوخ  هزاغم  رفن  کی  هنوگچ  هک  متفر ، ورف  رکف  هب  نم  .دروآ  ياج  هب  ار  رصع 

دناوتب هک  دهد  رارق  دوخ  ياج  هب  ار 
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هب دنک !! اهر  نیشناج  ماما و  نودب  ار  یتّما  کی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دشاب ، شلاوما  ظفاح 
 . ...دوب دهاوخن  نینچ  زگره  هک  دنگوس  ادخ 

رد وا  ینک ؟ یمن  ییاهنت  تشحو و  ساسحا  يرب ، یم  رـس  هب  ناـنبل  تبرغ  رهـش  رد  هک  نـالا  اـیآ  هک  دـش  لاؤس  وا  زا  هک  یماـگنه 
اه نا  زگره  هتـشاذگن و  يرثا  چیه  نم  رد  یلو  تسا ، هدننکـش  دایز و  ییاهنت  مزاول  ضراوع و  هک  نیا  مغر  هب  : » دـیوگ یم  باوج 
هب قح  هار  زا  هاگ  چـیه  مدرم ! يا  : » دومرف هک  ما  هدرک  ظفح  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  مبلق  رد  اریز  منک ؛ یمن  ساـسحا  ار 

(690 «.) دینکن تشحو  شلها  یمک  تهج 

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

، دراد لیلد  هب  جایتحا  يزیچ  ره  هک  میدـقتعم  ام  : » دـیوگ یم  دراد ، لیلد  هنیب و  هب  جایتحا  تیالو  ایآ  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  زین  و 
(691 «.) ...تسا نا  هب  جاتحم  لیلد  هک  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  تیالو  رگم 

 - يرمالا نیب  رما  ای  يرایتخا  ای  دشاب  يربج  هتسنادن ، ای  هتسناد  دنک -  یم  فاوط  هبعک  رود  هک  یـسک  ره  : » دیوگ یم  نینچمه  يو 
دنک یم  فاوط  رهظم  درگرب  هک  یسک  ره  و  رهوج ، نا ، دولوم  تسا و  رهظم  هبعک  اریز  دنک ؛ یم  فاوط  تیالو  رود  هب  تقیقح  رد 

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

اب لیئارـسا ، ياه  نادنز  رد  دوخ  تیموکحم  ندنارذگ  ماگنه  هک  تسا  یـسک  هداّحـش  دّـمحم  ینیطـسلف ، رـصبتسم  ربهر  دـهاجم و 
درب و هعیش  تیناقح  هب  یپ  تشاد ، لیئارسا  ياه  نادنز  دنب  رد  ینانبل  نایعیش  اب  هک  یناوارف  ياه  ثحب 
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.دش مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نیطسلف  مدرم  ینلع  حیرص و  ناگدننک  توعد  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  عیـشت و  باختنا  اب 
دازا نم  «، » تسا یلع  دّمحم و  هب  نیطـسلف  تشگزاب  : » مییامن یم  لقن  هتفرگ ، ماجنا  وا  اب  هک  ار  يا  هبحاصم  زا  ییاه  تمـسق  کنیا 

«. منک یم  توعد  مالسلا  هیلع  نیسح  نادرم ؛ دازا  ياوشیپ  ماما و  زا  يوریپ  ادتقا و  هب  ار  ملاع  نادرم 

یبا نب  یلع  هک  تسا  نیا  مساـسحا  مراد و  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  تیمولظم  اـب  یناوارف  يدرد  مه  نم  : » دـیوگ یم  وا 
ره هدـش ، رتراد  هشیر  رت و  قیمع  نم  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نا  تیمولظم  هب  ساسحا  نیا  و  دوب ، مولظم  اقح  مالـسلا  هیلع  بلاـط 

.دوش یم  رتشیب  نیطسلف  رد  يرگلاغشا  ملظ  هک  هاگ 

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

دیدـپ هَّللا » بزح   » ار نا  لوا  هجرد  رد  هک  منک ، یم  ساسحا  دوخ  رد  دروا  دـیدپ  نانبل  بونج  رد  تمواـقم »  » هک ار  ییاـه  يزوریپ 
لها هدیقع  نتفرگ  رب  رد  هکلب  تسا ، هدوب  یـسایس  لئاسم  عیـشت  رد  نم  دورو  رد  یـساسا  لماع  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  .دروا 
مهیلع تیب  لها  هار  .تسا  هدوبن  يرگید  زیچ  چیه  ریثات  تحت  هدوب و  نم  ینطاب  شریذپ  هجیتن  رد  نم ، بناج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب 

رد یماما  بهذم  رشن  رد  هک  تسا  دوز  «. » یسایس هن  تسا  یتدیقع  نم  عیشت  «. » ما هدرک  کسمت  نا  هب  نم  هک  تسا  ّقح  هار  مالسلا 
مهاوخ یم  دنوادخ  زا  مشوکب و  نیطسلف 
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«. دیامن کمک  رما  نیا  رد  ارم  هک 

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

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

رب وا  تضهن  مالسلا و  هیلع  نیـسح  مایق  هک  منک  یم  تحیـصن  ار  بهاذم  فالتخا  دوجو  اب  ناناملـسم  اصوصخ  ملاع ، نادرم  دازآ  »
رد هک  یناطرـس  هدغ  نا  لیئارـسا ، گرزب و  ناطیـش  اکیرما ، هک  ار  یملظ  رب  توکـس  زگره  هداد و  رارق  دوخ  قشمرـس  ار  ملظ  دض 

«. دنرادن اور  هدرک ، دشر  یمالسا  ياهروشک 

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

نیا ات  مهد  یم  همادا  ار  شور  نیا  و  هتـشاد ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هطبار  رد  نیطـسلف  هعماـج  رد  دوجوم  عضو  رییغت  رد  ییازس 
«. ...دنسرب يزوریپ  هب  دنوادخ  تیشم  نذا و  هب  نانا ، هب  ادتقا  اب  دننادب و  ار  نانا  ردق  مدرم  هک 

درک میهاوخ  رشتنم  نیطسلف  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  منمؤم ، ناردارب  زا  یهورگ  اب  دنوادخ ، تساوخ  اب  هک  تسا  دوز  »
«. ددرگ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  دمّحم  لا  يدهم  روهظ  زاس  هنیمز  هک  نیا  ات 

هب رصم  رهزالا  ياملع  سیئر  هک  یماگنه 
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ایادخ راب  میوگ : یم  ار ] نیا   ] اهنت نم  : » تفگ باوج  رد  داد ، رارق  موجه  دروم  ار  وا  نا ، زا  عافد  عیشت و  رشن  تهج  هب  حیرص  روط 
نم ینادان  لهج و  هک  درک : يراج  نابز  هب  هک  ار  یلطاب  مالک  نم  : » دیوگ یم  سپـس  ...دـنناد » یمن  نانا  هک  نک ، تیادـه  ارم  موق 

هک دوب  عیـشت  هب  لهج  نیا  تقیقح  رد  هک  منک  یم  دیکات  هتکن  نیا  رب  اهنت  وش و  عیـشت  دراو  هک  دش  ثعاب  هعیـش  بهذم  هب  تبـسن 
(693 «.) منک یم  فارتعا  نا  تیناقح  هب  هک  نالا  ات  دراذگ ، یقاب  لاح  هب  ات  ننست  بهذم  رد  ارم 

عیشت شرتسگ  عناوم 

عیشت شرتسگ  عناوم 

: درک میسقت  مسق  ود  هب  ناوت  یم  ار  عیشت  شریذپ  شرتسگ و  عناوم 

زا یـشان  هک  یمهو  هب  ندوب  سّبلتم  ای  كاردا  لئاسو  فعـض  لیبق  زا  تسا ؛ ناـسنا  تاذ  هب  طوبرم  هک  یلخاد  عناوم  بابـسا و   - 1
لوبق ار  نا  ناهرب  لیلد و  نودـب  ناسنا  هک  یثوروم  تایـسفن  زا  يوریپ  ای  قباس ، راکفا  زا  يریذـپ  ریثاـت  اـی  تسا ، يرکف  نازیم  دوبن 

یم هک  تسا  یعناوم  بابسا و  اه  نیا  .تسا  تقیقح  كرد  ناسنا و  تریصب  زا  عنام  هک  هلیذر  قالخا  هب  ندوب  التبم  ای  تسا ، هدرک 
.دراد زاب  تقیقح  كرد  زا  ار  ناسنا  دناوت 

.دنوش نانا  تقیقح  هب  ندیسر  عنام  ات  دنا  هدرک  داجیا  اه  ناسنا  يارب  نارگید  هتشاد و  یجراخ  اشنم  هک  یعناوم  بابسا و   - 2

: مینک یم  هراشا  عماوج  رد  عیشت  شرتسگ  یجراخ  عناوم  هب  ادتبا  رد 

قیاقح فیرحت   - 1

قیاقح فیرحت 

التبم تسا ، نا  راثا  ریگرد  زورما  هب  ات  دش و  ور  هبور  نا  اب  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  مالـسا  هک  یگرزب  تبیـصم 
ندرک داـیز  مک و  فذـح ، فیرحت ، هب  تسد  ناـش ، یـصخش  ءوس  لاـما  اـهوزرا و  هب  ندیـسر  تهج  هب  هک  تسا  يدارفا  هب  ندـش 

ار قح  فلتخم ، ياحنا  اب  ات  دـندمارب  ددـصرد  دـیلپ  ياه  تسد  نیا  .دـندز  نا  میهافم  زا  یخرب  اب  يزاب  ینید و  فراـعم  تعیرش و 
زا رایسب  هچ  نیب  نیا  رد  .دوشن و  هداد  زییمت  يرگید  زا  یکی  هدش و  هبتـشم  ات  دنهد  هولج  طولخم  لطاب  اب  ای  هدرک ، یفخم  نامتک و 

هطوغ یهارمگ  تلالـض و  هب  هدما  راتفرگ  موش  فده  نیا  رد  هک  دارفا  زا  يرایـسب  اذل  تشگ و  یفخم  یمالـسا  تما  رب  هک  قیاقح 
اب رصبتسم  صخش  هک  تسا  یتالکشم  زا  یکی  نیا  و.دندش  رو 
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.تسا ور  هبور  نا 

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

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

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

تلیضف هب  ار  نانا  دنوادخ  هک  ار  رگید  یخرب  ماقم  هدرب و  الاب  ار  طحنم  تسپ و  يدارفا  ماقم  ات  دش  عضو  لعج و  يرایسب  ثیداحا  »
، يرا .دندوب  تیاده  رون و  ادخ  ناگدـنب  يارب  هک  یناسک  دراد ، یفخم  هداد ، صاصتخا  اوقت  تحاصف و  ملح و  ملع و  تیادـه و  و 

لعج ار  ییاه  لطاب  اه و  غورد  هدوبن و  ادـخ  تیاضر  دروم  هک  دـنداد  ماـجنا  ییاـهراک  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  زا  ّطلـسم  ناـمکاح 
روما هب  هفطاع  ساسحا  يرظن و  گنت  اب  و  دنروخن ، ار  لطاب  تایاور  دارفا و  هنوگ  نیا  لوگ  هک  تسا  نابطاخم  زا  ام  عقوت  .دـندومن 

هب فاصنا  دـنناوخ  یم  هک  یبلاطم  رد  دنـشاب و  دازا  ناـشمهف  تاـعلاطم و  رد  ناـنا  هک  تسا  نیا  اـم  هدارا  تساوخ و  هکلب  دـنرگنن ،
(695 «.) دنهد جرخ 

خـلت و تقیقح  اـب  هک  یماـگنه  تنـس ) لـها   ) اـملع زا  يرایـسب  هک  مدروا  تسد  هب  نم  : » دـیوگ یم  رگید  ییاـج  رد  یناـجیت  رتکد 
نیع رد  هک  يرما  دنوش ، جراخ  هکلهم  نا  زا  ات  دنیا  یم  رب  یتالیوات  زا  یخرب  يوج  تسج  رد  دنوش ، یم  هجاوم  نانا  يارب  روآدرد 

(696 «.) دشاب یم  زین  روآ  هیرگ  تسا ، راد  هدنخ  هک  نا 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هدش ، هعیش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  یبرغم ، ینیسح  سیردا 

لهج هب  ار  مدرم  نیا ، ایا  »... 
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عمج رد  ناشتافیلات  رد  زگره  دنـسیون و  یم  باتک  دوخ ، مدرم  زا  نالفاغ  ناداوس و  یب  يارب  تنـس  لـها  ياـملع  تسین ؟ نتخادـنا 
(697 «.) دنهد یمن  جرخ  هب  اوقت  عرو و  بلاطم ،

: دیوگ یم  هدرک و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  يرصم  ینادرولا  حلاص 

هک یحالـس  اهنت  ...دنا  هدرک  راوتـسا  نا  رب  ار  دوخ  دیاقع  شور و  تنـس ، لها  هک  تسا  یـساسا  لصا  کی  هیجوت ، لیوات و  شور  »
(698 «.) ...دنبوک یم  دوخ  هناقفانم  هرهچ  تروص و  رب  نانا 

تنس لها  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  تسا ، هیروس  بلح  رهش  یتفم  نالا  هک  نوّسحلا  دّمحم  خیش  مان  هب  فصنم ، ینـس  ياملع  زا  یکی 
: دیوگ یم 

قیاقح روهظ  زا  عنام  تسایـس  تسد  هک  تسین  یکـش  ...میدرک  اهر  عیـشت  شرتسگ  زا  سرت  تهج  هب  ار  تیب  لـها  داـی  رکذ و  اـم  »
رد ار  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  لیاضف  رایـسب  هچ  اه  ینـس  طـیحم  رد  دوجوم  حاحـص  بتک  رد  مینک  یم  هدـهاشم  اریز  تسا ؛ هدـش 

.دنا هدرک  لقن  ار  لیاضف  هحفص  ود  ای  هحفص  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ام  دیس  يارب  لباقم  رد  یلو  دنا ، هدرک  رکذ  هحفص  نیدنچ 

.تسا هداد  صاصتخا  مالسلا  هیلع  یلع  ام  دیس  لیاضف  هب  ار  دوخ  دنسم  زا  هحفـص  لبنح 46  نبدمحا  ماما  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ام 
قباس ياه  باتک  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  زا  لیاضف  ثیداحا  رادقم  نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  دراد  یم  او  لاؤس  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ 

رد دـمحا  دنـسم  هک  ینک  هدـهاشم  هک  یماگنه  هدـش ، رادـیدپ  نم  يارب  هک  ار  هچنا  ینک  یم  كرد  هک  مدـقتعم  نم  .تسا  هدـماین 
خیرات هنوگچ  هک  میمهف  یم  هک  تسا  اجنیا  تسا !! هدش  فذح  هحفص  شـش  لهچ و  نا  هدش و  پاچ  یمالـسا  ياهروشک  زا  یکی 

(699 «.) ...تسا هدرک  هعدخ  ریوزت و  ام  رب 

رگید یکی 
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: دیوگ یم  هرهاق  نابز  هدکشناد  رد  برع  تایبدا  داتسا  دوواد  یفنح  دماح  رتکد  مان  هب  تنس  لها  نیفصنم  زا 

یبهذـم هک  دـننک  یم  نامگ  اه  ینایفـس  نافرحنم و  هک  هنوگ  نا  عیـشت ، هک  مزاس  راکـشا  ّربدـتم  هدـنناوخ  يارب  مناوت  یم  اجنیا  زا  »
ياه تیـصخش  رگید  ابـس و  نب  هَّللادـبع  هب  بوسنم  ای  تایلیئارـسا ، ماهوا و  تافارخ و  زا  ولمم  يراثا  رب  مئاق  ای  ضحم ، یلقن  تسا 

نیلوا عیـشت  .دـننک  یم  نامگ  ناـنا  هک  تسا  يزیچ  نا  سکع  هب  اـم  دـیدج  یملع  شور  رد  عیـشت  هکلب  تسین ، خـیرات ، رد  یلاـیخ 
دنک باختنا  ار  یهار  تسا  هتسناوت  یمالسا  بهاذم  نایم  رد  هتشاد و  لوقعم  لوقنم و  هب  یـصاخ  تیانع  هک  تسا  یمالـسا  بهذم 

تسناوت یمن  زگره  هدرک ، ادیپ  لوقنم  لوقعم و  نیب  ندرک  عمج  رد  هعیش  هک  يزایتما  دوبن  رگا  .تسا و  يا  هدرتسگ  قفا  ياراد  هک 
تافانم یمالـسا  تعیرـش  حور و  اب  هک  يدح  هب  دـهد ؛ قفو  ناکم  نامز و  طیارـش  اب  ار  دوخ  دـیا و  لیان  داهتجا  رد  ددـجت  حور  هب 

(700 «.) دشاب هتشادن 

هک تسا  نرق  هدزیـس  : » دیوگ یم  هدروا ، يرکـسع  همالع  زا  يرخا » ریطاسا  ابـس و  نب  هَّللادبع   » باتک رب  هک  یظیرقت  رد  نینچمه  وا 
ياهاوه فطاوع و  اب  هارمه  ییاواتف  میتسه ، هعیـش  دض  رب  املع  بناج  زا  ییاهاوتف  رودص  دهاش  ام  درذگ و  یم  یمالـسا  خـیرات  رب 
فراعم زا  یمالسا  ياملع  ملع و  زین  رذگهر  نیا  زا  .تسا و  هدش  یمالسا  ياه  هقرف  نیب  میظع  فاکش  ببس  دب  شور  نیا  .یناسفن 
تقیقح رد  .دـنا و  هدوـب  مورحم  ناـنا  ياـه  قوذ  تارمث  هنوـمن و  يارا  زا  هک  هنوـگ  ناـمه  دـنا ، هتـشگ  مورحم  هقرف  نـیا  ناـگرزب 

یتاراسخ زا  رتشیب  هدش ، دراو  شناد  ملاع و  ملع و  رب  رذگهر  نیا  زا  هک  یتاراسخ 
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(701 «.) ...تسا اربم  اه  نا  زا  هعیش  تقیقح  رد  هک  یتافارخ  تسا ، هدش  دراو  عیشت  هعیش و  هب  تافارخ  نیا  رشن  طسوت  هب  هک  تسا 

قرش و رد  ناگدننک  ثحب  زا  يرایسب  : » دیوگ یم  رصم  رهزالا  هاگشناد  رد  یمالسا  هفسلف  سردم  ینازاتفت ، یمینغ  ءافولاوبا  داتـسا 
، درادن يراگزاس  یلقن  دهاش  ای  لیلد  چیه  اب  هک  دنا  هدش  هعیش  دض  رب  يدایز  تسردان  ماکحا  راچد  دیدج ، میدق و  زا  ملاع ، برغ 
زا .دنزاس  یم  مهّتم  اه  نا  هب  ار  هعیش  دننک ، لاؤس  نا  داسف  تحص و  زا  هک  نا  نودب  هدرک و  تسد  هب  تسد  ار  ماکحا  نیا  زین  مدرم 

هعیش رداصم  هب  تبـسن  نانا  یعالّطا  یب  زا  یـشان  هک  تسا  یلهج  هدش ، هعیـش  هب  تبـسن  نانا  یفاصنا  یب  هب  رجنم  هک  یلماوع  هلمج 
(702 «.) دننک یم  هعجارم  هعیش  نانمشد  ياه  باتک  هب  اهنت  هعیش ، هب  ناشتاماهّتا  رد  نانا  .تسا 

تافیرحت زا  یخرب 

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

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

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

فذـح ار  نا  هدرواین و  دـنک » دای  ریخ  هب  ار  یلع  تشادـن  تسود  هشیاع  : » هک ار  نا  لیذ  یلو  هدرک  لقن  ار  نومـضم  نیمه  يراخب 
نبا هک  نا  اب  تسا ، هدرک 
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(704) .دیا یم  رامش  هب  يراخب  تافیرحت  زا  دوخ  نیا  و  تسا ، هدرک  لقن  حیحص  دنس  اب  لیذ و  نیا  اب  ار  ثیدح  دعس 

رد محازم  نب  رـصن  هک  همان  نا  رد  تشون ، هیواعم  هب  رکب  یبا  نب  دّـمحم  هک  تسا  هدـش  يا  همان  هبتاکم و  هب  هراـشا  خـیرات  رد   - 2
یلع ترضح  لیاضف  زا  يرایـسب  هب  تسا ، هدرک  لقن  لیـصفت  هب  ار  نا  بهذلا » جورم   » باتک رد  يدوعـسم  و  نیفـص » هعقو   » باتک

: دنیوگ یم  دوخ ، لمع  هیجوت  رد  نانا  دـنا ، هدرکن  لقن  ار  نا  ریثا  نبا  يربط و  فسالا -  عم  یلو -  تسا ، هدرک  هراشا  مالـسلا  هیلع 
.دنرادن ار  لئاسم  هنوگ  نیا  لّمحت  مدرم  مومع 

رد هک  دنک  یم  افتکا  هلمج  نیا  هب  یلو  هدرک ، هراشا  دوخ  خیرات  رد  رکبوبا  نب  دّمحم  همان  لصا  هب  ریثک  نبا  خروم ؛ ود  نیا  زا  دـعب 
(705) .تسا يدنت  تظلغ و  نا 

هدما نینچ  هبطخ  نمـض  رد  دنا ، هدرک  لقن  اروشاع  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هبطخ  دوخ  خـیرات  رد  ریثا  نبا  يربط و   - 3
تنب نبا  تسلا  یتمرح ؟ كاهتناو  یلتق  مکل  زوجی  له  اهوبتاعو  مکـسفنا  یلا  اوعجرا  مث  انا ؟ نم  اورظناف  ینوبـسناف  دـعب  اّما  : » تسا
دینیبب دییوگب ، ارم  بسن  دـعب ؛ اّما  « ؛»...؟ ّهبر دـنع  نم  ءاج  امب  هلوسرل  قدـصملاو  هَّللاب  نینمؤملا  لواو  هّمع ، نباو  هیـصو  نباو  مکیبن 

ایا تسا ؟ زیاج  نم  تمرح  کته  نتشک و  امش  يارب  ایا  هک  دینک  باتع  ار  دوخ  سفن  دیدرگ و  زاب  دوخ  هب  هاگ  نا  متـسیک ، نم  هک 
وا لوسر  هدننک  قیدصت  ادخ و  هب  نمؤم  لوا  هک  وا  متـسین ؟ وا  يومع  رـسپ  دنزرف  وا و  یـصو  دنزرف  امـش و  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  نم 

شراگدرورپ بناج  زا  هچ  نا  اب  دوب 
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.»...؟ تسا هدروا 

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

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

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

هداد و انز  هک  داتفا  يا  هلیبق  زا  يا  هناوید  رب  شرذگ  بلاط  یبا  نب  یلع  دـنا : هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  ناّبح ، نبا  یئاسن و  دووادوبا ،
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  هک  یناد  یمن  ایا  دومرف : رمع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، هدومن  رداص  ار  شندرک  راسگنـس  هب  روتـسد  رمع 

(707 (؟ ...تسا هدش  هتشادرب  هتسد  هس  زا  فیلکت  ملق  دومرف : هلاو 

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

لقن نک .»! راذـنا  ار  تکیدزن  نادـنواشیوخ  و  ( » 708 (؛» َنیبْرقْالا کَتریـشَع  رِذـْنا  و  هفیرـش « : هیا  لـیذ  رد  نیرـسفم  نیخروم و   - 5
هب یتفایـض  رد  ار  نانا  اـت  دومن  مزع  و  درک ، توعد  ار  مشاـه  ینب  ناـگرزب  زا  رفن  ربمایپ 45  هفیرـش ، هیا  لوزن  زا  دعب  هک  دـنا  هدرک 
هب عورـش  ربمایپ  ماعط ، نتفای  نایاپ  زا  دـعب  دزاس و  هداما  ماعط  ریـش و  ات  داد  روتـسد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  .دـنک  توعد  دوخ  تلاسر 

نانخس نیب  رد  ...درک  تبحص 
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يارب ما ، هدروا  ناتیارب  نم  هچنا  زا  رتهب  هک  مرادن  غارـس  یناوج  برع  نایم  رد  نم  انامه  بلطملادبع ! نادـنزرف  يا  دومرف ...« : دوخ 
، میامن توعد  نا  هب  ار  امـش  ات  هدومن  رما  ارم  ّلـجوزع  دـنوادخ  و  ما ، هدروا  ار  ترخا  اـیند و  ریخ  امـش  يارب  نم  دـشاب ، هدروا  اـمش 

؟ دشاب امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  هک  نیا  ات  دیوش  یم  نم  راک  کمک  هدروا و  نامیا  نم  هب  امش  زا  کیمادک 

وت ریزو  ادـخ  یبـن  يا  نم ، مدرک : ضرع  اـه  نا  ناـیم  رد  نم  یلو  دـنتخادنا  ریز  هب  ار  اهرـس  یگمه  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
نایم رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  مالسلا -  هیلع  یلع  نیا -  انامه  دومرف : سپس  تفرگ و  نم  ندرگ  رب  تسد  هاگ  نا  .دش  مهاوخ 

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

یماگنه و  تسا ، هدرک  لقن  دوخ  ریـسفت  رد  هدـش ، فیرحت  تروص  هب  لیـصفت  یمک  اب  ار  هیـضق  نیمه  يربط  فسالا -  عم  یلو - 
مکیاف دنک ...« : یم  لقن  هنوگ  نیا  وا  .تسا  هدروا  لامها  لامجا و  تروص  هب  ار  نا  دسر  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تلیـضف  هب  هک 

ات دش  دهاوخ  رما  نیا  رب  نم  راک  کمک  امـش  زا  نیمادـک  ( »... 710 (؛» ...اذکو اذـکو  یخا  نوکی  نا  یلع  رمالا  اذـه  یلع  ینرزاؤی 
«. ...دشاب نانچ  نینچ و  نم و  ردارب  هک  نیا 

ایا دـنک ؟ یم  لابند  ار  یفدـه  هچ  دوخ  لمع  نیا  اب  وا  تسا ، هتفرگ  ماجنا  رادرب  هخـسن  ای  هدنـسیون و  زا  هک  تسا  یتیانج  لـمع  نیا 
فدـه ای  دـندرگ ؟ وا  وریپ  هدرب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  هب  یپ  ادابم  اـت  هدرک  هلیح  هعدـخ و  تنـس  لـها  رب  دـهاوخ  یم 

يرگید
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؟ تسا هدرک  یم  لابند  ار 

.تسا هدرک  رکذ  لامجا  اب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تلیضف  هدرک و  لابند  دوخ  ریسفت  خیرات و  باتک  رد  ریثک  نبا  ار  راک  نیمه 
(711)

یلو هدرک ، لقن  همامت  هب  ار  هصق  لوا ، پاچ  رد  دّـمحم » هایح   » دوخ باتک  رد  هک  تسا  رـصم  فراعم  ریزو  لـکیه  رتکد  زا  بجعت 
(712) .دربن یپ  نا  هب  یسک  ات  تسا  هدرک  نایب  لامجا  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  دعب  ياه  پاچ  رد 

نا زا  هدومن ، نایب  ار  تماـیق  مئـالع  نا  رد  هدرک و  دـقعنم  ار  یباـب  رهاوجلا » تیقاویلا و   » باـتک رد  ینارعـش  باهولادـبع  خیـش   - 6
لقن تاحوتف  زا  باب 366  رد  نیدلا  ییحم  خیش  زا  یتارابع  هاگ  نا  .تسا  هدرک  هراشا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  جورخ  هب  هلمج 

نا دوش ، رپ  روج  ملظ و  زا  نیمز  ات  دنک  یمن  جورخ  وا  یلو  تسا ، یمتح  يدهم  جورخ  هک  دینادب  و  : » تسا نینچ  نیا  هک  دنک  یم 
یلاو هفیلخ ، نا  ات  دـنادرگ  یم  ینالوط  ار  نا  دـنوادخ  دـنامب  یقاب  زور  کی  اهنت  ایند  زا  رگا  .دـیامن و  یم  لدـع  طسق و  زا  رپ  هاـگ 

شردـپ بلاـط و  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  شدـج  تسا ، همطاـف  نادـنزرف  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترتع  زا  وا  .دوش  نیمز 
ماما دنزرف  قداص ، رفعج  ماما  دنزرف  مظاکلا ، یـسوم  ماما  دـنزرف  اضرلا ، یلع  ماما  دـنزرف  یقنلا ، یلع  ماما  دـنزرف  يرکـسع ، نسح 
ادـخ لوسر  مان  مه  وا  مسا  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  دـنزرف  نیـسح ، ماما  دـنزرف  یلع ، نیدـباعلا  نیز  ماما  دـنزرف  رقاب ، دّـمحم 

(713 «.) ...تسا قالخا  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیبش  وا  .دننک  یم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  رد  وا  اب  ناناملسم  .تسا 

پاچ هک  یماگنه  فسالا -  عم  یلو - 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـننک پاچ  ایوگ  مینیب ، یمن  نا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یماسا  زا  يرثا  زگره  مییامن  یم  هدـهاشم  ار  هیکم » تاـحوتف   » دـیدج
بهذم رب  ضارتعا  ببـس  هتـسناد و  هعیـش  بهذـم  رب  يدـییات  ار  یماسا  نیا  دوجو  هک  اج  نا  زا  تنـس ، لها  ياملع  داشرا  اب  باتک 

(714) .تسا هدرک  پاچ  نا  نودب  هدرک و  فذح  هیکم  تاحوتف  باتک  زا  ار  یماسا  نیا  تسا ، هتسناد  یم  دوخ 

: دیوگ یم  هنیدملاب » نارقلا  نم  لزن  ام   » ناونع اب  یلـصف  رد  فورعم ، خیرات  بحاص  یبوقعی ، هب  فورعم  بوقعی  یبا  نب  دمحا   - 7
ِیتَـمِْعن ْمکیَلَع  ُتْمَْمتاو  ْمکَنید  ْمَکل  ُْتلَمکا  َموـْیلا  هیا « : دـش ، لزاـن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  يا  هیا  نیرخا  هک  هدـش  هـتفگ  »

نییا ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما  ( » 715 (؛» انید َمالْسْالا  ُمَکل  ُتیِضرو 
نینمؤملاریما رب  ّصن  زور  رد  هیا  لوزن  هک  دـنک  یم  دـییات  ار  بلطم  نیا  زین  حیرـص  تباث و  حیحـص ، تیاور  .تسا  .متفریذـپ » اـمش 

(716) .تسا مخ  ریدغ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع 

هیا لوزن  و  حیرـص ، تباث و  حیحـص ، تیاور  تسا  انعم  نیمه  قباطم  : » تسا هدما  نینچ  لامکا ، هیا  لقن  زا  دعب  رگید  ییاج  رد  یلو 
(717 «.) تسا هدوب  محرت  زا  دعب  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  رب  رفن  زور  رد 

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

ترتع زا  يدهم  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دواد » یبا  ننـس   » و ملـسم » حیحـص   » زا يدنه  یقتم   - 8
(718 «.) تسا همطاف  نادنزرف  زا  نم و 

رجح نبا 
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.دـنک یم  لـقن  نارگید  یقهیب و  هجاـم و  نبا  یئاـسن و  دواد و  وـبا  ملـسم و  زا  ار  ثیدـح  نیمه  هقرحملا » قـعاوصلا   » رد زین  یمتیه 
(719)

.درادن دوجو  ملسم  حیحص  رد  فسالا -  عم  یلو - 

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

، ثیدح لیذ  زا  يرمق  يرجه  لاس 1385  رد  فیطللا  دبع  باهولادـبع  قیقحت  اب  رابخالا » سودرف   » یملید باتک  هب  هعجارم  اب  یلو 
.مینیب یمن  يرثا  تسا » تدابع  یلع  دای   » هلمج ینعی 

هک درب  میهاوـخ  یپ  يرمق  يرجه  لاس 1312  پاـچ  يرمق و  يرجه  لاس 1385  پاچ  هقرحملا » قعاوصلا   » باتک هلباـقم  اـب   - 10
: درک هراشا  يروما  هب  ناوت  یم  هلمج  نا  زا  هک  تسا ، هدنامن  نوصم  فیرحت  تسد  زا  باتک  نیا 

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

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

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

.درادن دوجو  نا  زا  دعب  پاچ  رد  یلو 

یلع هار  میقتسم ،» یلع  طارص  : » تسا هدرک  لقن  نومضم  نیا  هب  یثیدح  میدق ، پاچ  زا  هحفص 20  رد  د )

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  فذح  یلع »  » هملک دعب  پاچ  رد  یلو  .تسا  میقتسم 

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

ادمعت یصولل  یحدم  تکرت  و 

الماک الیطتسم  ارون  ناک  ذا 

الطاب بهذت  سمشلا  ءوض  تافص  هسفنب و  ماق  یشلا ء  لاطتسا  اذا  و 

تـسا نیا  رد  مدرک  كرت  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع  یـصو -  حدم  نم  هک  نیا  تلع  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراشا  رعـش  تیب  ود  نیا  رد 
 - فسالا عم  یلو -  .منک  نازورف  ار  نا  نم  هک  درادن  نیا  هب  جایتحا  دراد و  ماوق  دوخ  هب  هک  تسا  لماک  دـنلب و  نانچ  یلع  رون  هک 

.تسین يربخ  نا  زا  هدش و  فذح  ناوید  نیا  ياه  هخسن  زا  یخرب  رد 

نسح و ماما  لاح  حرـش  همجرت و  و  تسا ، هدش  وا  زا  نوگانوگ  ياه  پاچ  راب  نیدنچ  دعـس  نبا  زا  يربکلا » تاقبطلا   » باتک  - 12
سانـش باتک  هک  یلاح  رد  .تسا  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  دودـعم  يا  هحفـص  دـنچ  باـتک  نیا  رد  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما 

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

زا یـسوم  یبا  ثیدـح  لـقن  هب  ملـسم  تادرفتم  زا  : » دـیوگ یم  نیحیحـصلا » یلع  كردتـسملا   » باـتک رد  يروباـشین  مکاـح   - 13
، هدما یثیدح  رداصم  زا  يرایـسب  رد  هک  ثیدح  همتت  و  دنرفن .» راهچ  ملاع  نانز  نیرتهب  : » دومرف هک  تسا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

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

نیا ات  دندومن  فیرحت  ار  ثیدح  نیا  باتک ، خاّسن  ایوگ  : » دـیوگ یم  قدـصلا » لئالد   » باتک رد  رّفظم  نسح  دّـمحم  خیـش  موحرم 
(721 «.) تسا هدشن  رکذ  رفن  راهچ  نیا  نایم  رد  هشیاع  مسا  اریز  دنیامن ؛ ظفح  ار  هشیاع  يوربا  هک 

لها رب  ناـما  ناگراتـس ، : » دومرف هک  دـنا  هدرک  لـقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  رداـصم  زا  يرایـسب  ار  ناـما » ثیدـح   - » 14
«. دش دنهاوخ  دوبان  زین  نیمز  لها  دنورب ، نیمز  يور  زا  نم  تیب  لها  هاگره  دنا و  نیمز  لها  يارب  ناما  نم ، تیب  لها  و  دننامسا ،

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

یطویـس لوصالا ،» عماج   » رد ریثا  نبا  .تسا  هدش  دراو  تنـس  لها  رداصم  زا  يرایـسب  رد  اهباب » یلعو  ملعلا  هنیدم  انا   » ثیدح  - 15
لـضف زین  و  دننک ، یم  لقن  حیحـصلا » عماجلا   » رد يذمرت  زا  ار  ثیدح  نیا  هقرحملا ،» قعاوصلا   » رد رجح  نبا  ءافلخلا ،» خـیرات   » رد
عماجلا  » رد نالا  ثیدح  نیا  یلو  تسا ، هدرک  حیحصت  ار  نا  هدرک و  يذمرت  حیحـص  رد  ثیدح  نیا  دوجو  هب  فارتعا  ناهبزور  نب 

.درادن دوجو  يذمرت  حیحصلا »

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

ایا متفگ : دلاخ  هب  .درک  لسغ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  مدید  .متشاد  یم  نمشد  ار  یلع  ماگنه  نا 
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يا دومرف : ترضح  .متشاد  هضرع  وا  رب  ار  نایرج  مدیسر  هک  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  يدرک ؟ هدهاشم  ار  وا  راک  نیا 
.تسا رادقم  نیا  زا  رتشیب  سمخ  زا  وا  مهس  اریز  رادم ؛ نمشد  ار  وا  دومرف : ترـضح  .يرا  متفگ : يراد ؟ نمـشد  ار  یلع  ایا  هدیرب !

(722)

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

اه نا  زا  یکی  رب  داتسرف : نمی  يوس  هب  ار  رکشل  ود  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنک : یم  لقن  هدیرب  زا  شدنس  هب  لبنح  نب  دمحا 
هیلع یلع  دـیدرک ، دروخرب ، مه  اب  هاگ  ره  دومرف : دومن و  هدـنامرف  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  يرگید  رب  هدومن و  ریما  ار  بلاط  یبا  نب  یلع 
لها زا  دیز  ینب  اب  ام  .دشاب  دوخ  رکشل  هدنامرف  رفن  ود  امش  زا  مادکره  دروخرب  مدع  تروص  رد  دوب و  دهاوخ  امش  هدنامرف  مالسلا 
هیلع یلع  .میدرب  تراسا  هب  ار  اـه  نا  هیرذ  لاـتق ، زا  دـعب  دـندش و  زوریپ  ناکرـشم  رب  ناناملـسم  .میدومن  لاـتق  هدـش و  ریگرد  نمی 

نم هب  ار  نا  درک و  ارجام  هب  هراشا  نا  رد  تشون و  يا  همان  دلاخ  دیوگ : یم  هدیرب  .درک  باختنا  دوخ  يارب  ار  ارـسا  زا  ینز  مالـسلا 
ترـضح .مداد  ناشیا  هب  ار  همان  هدما و  ترـضح  تمدخ  نم  .مهد  لیوحت  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  هدرب و  هنیدم  هب  ات  داد 

تـسا یناکم  اج  نیا  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  .دش  هدهاشم  شتروص  رد  بضغ  دومن  هدـهاشم  هک  ار  همان  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
هک
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هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  .مدرک  نینچ  زین  نم  منک ، تعاطا  ار  وا  هک  يدرک  رما  يداتـسرف و  یـسک  اب  ارم  وت  .درب  هانپ  ادخ  هب  دـیاب 
(723 «.) تسا نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  یلو  وا  متسه و  وا  زا  نم  نم و  زا  وا  اریز  هدن ؛ ماجنا  یلع  دض  رب  يراک  : » دومرف هلاو 

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

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

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

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

.تسا نقتم  تسا ، نا  هب  طوبرم  هک  یمولع  ثیدـح و  ملع  رد  هک  هدروا  رامـش  هب  الـضف  ریهاشم  اـملع و  ناـیعا  زا  ار  وا  زین  یطویس 
(726)

هب وا  تسا ، هداد  ماجنا  يولهد  هَّللا  یلو  هک  تسا  یفیرحت  هداد ، ماجنا  تیالو »  » ثیدح فیرحت  رد  يراخب  هک  يراک  زا  رت  بیجع 
ثیدح ءافخلا » هحازا   » باتک رد  وا  .تسا  هدرک  فذح  ثیدح  رخا  زا  ار  يدعب »  » هملک هدرب و  راک  هب  ار  انا »  » ظفل وه »  » هملک ياج 

ایلع ّنا  یلع  نم  نودیرت  ام  تسا ...« : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار 
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«. نمؤم ّلک  یلو  اناو  هنم  اناو  یّنم 

عیشت شرتسگ  زا  نافلاخم  يریگولج   - 2

هعیـش موصعم  ناربهر  اب  مدرم  ندش  انـشا  نا و  یفرعم  راشتنا و  زا  نافلاخم  يریگولج  عیـشت ، شرتسگ  یجراخ  عناوم  هلمج  زا  زین  و 
مهیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  يوریپ  زا  ناملـسمریغ ، ناملـسم و  زا  معا  مدرم  زا  يرایـسب  هدـع  هدـش  ثعاـب  هک  يرما  .تسا 

.دنرواین يور  عیشت  هب  هدش و  مورحم  مالسلا 

تسا و نافلاخم  هیحان  زا  هلباقم  زیتس و  دروم  ناکم  ره  رد  هعیش  بتک  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  نیرـصبتسم  زا  یکی  يریثک  دمحم 
(727 «.) ...دوش یم  تفلاخم  نا  دورو  اب  اه  تلود  بلغا  رد 

هدـش و ناشیاهروشک  هب  نا  دورو  عنام  و  دـننک ، یم  هلباقم  ناکم  ره  رد  یعیـش  باتک  اب  اه  یفلـس  : » دـیوگ یم  رگید  ییاـج  رد  وا 
یم همکاحم  هدز و  کتک  ار  وا  رایـسب  هچ  هکلب  دـننک ، یم  تناها  ار  یمزتلم  ناوج  ره  ریازجلا  رد  .دـننک  یم  میرحت  ار  نا  ندـناوخ 
يا دـیراد ، سرت  هعیـش  باتک  زا  هنوگ  نیا  ارچ  دراد !! دوجو  هعیـش  زا  يا  هلجم  ای  باـتک  وا  دزن  هک  دـننک  هدـهاشم  هاـگره  دـنیامن 

(728 (»!؟ هیفلس ناگدننک  توعد 

سپ تسا ، تقیقح  رگنایامن  حیحص و  دیسیون  یم  هعیـش  هرابرد  هک  ار  هچنا  رگا  مییوگ : یم  هیفلـس  نایعاد  هب  ام  : » دیوگ یم  زین  وا 
دیکات دینک  یم  اعدا  امـش  هک  ار  هچنا  دناوت  یم  رما  نیا  اریز  تسا  حـضاو  ددرگ !؟ رـشتنم  ات  دـیهد  یمن  لاجم  هعیـش  باتک  هب  ارچ 
زگره نانا  هک  مراد  نیقی  نم  یلو  ...دنک  کمک  عیشت  هرابرد  حیحص  فقوم  باختنا  رد  ار  رکفنشور  ناناوج  دناوت  یم  زین  دیامن و 
طـسو رد  دنک و  عولط  هک  یماگنه  دیـشروخ  هک  نیا  تهج  هب  دـنراد ، فوخ  نا  قیاقح  عیـشت و  زا  نانا  اریز  درک ؛ دـنهاوخن  نینچ 

نا رون  شوماخ و  ار  یعمش  ره  دریگ  رارق  نامسا 
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.تسا هیفلس  هدیقع  هب  تبسن  عیشت  تیعقوم  نیا  و  تخاس ، دهاوخ  مودعم  ار 

زا یکی  هک  یماـگنه  اذـل  و  دـنراد ، یم  یفخم  دـنا ، هتخاـس  طـالتخا  غورد و  زا  هک  ییاـهراوید  تشپ  هدرک و  ناـهنپ  ار  دوخ  ناـنا 
اریز ددرگ ؛ یم  نا  نایعاد  هیفلـس و  نانمـشد  زا  یکی  هب  لیدـبت  هدـش و  بلقنم  دـنک  یم  كرد  ار  قیاقح  زا  یخرب  رادـیب ، ناـناوج 

(729 «.) تسا هدوب  قیاقح  فیرحت  غورد و  هب  ولمم  طولخم و  وا  یفلس  ياذغ  هک  دنک  یم  فشک 

شـشوپ ناشدـصق  رون ، ملع و  رـصع  رد  زورما ، هب  اـت  اـملع  زا  یخرب  ارچ  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  يوامـس  یناـجیت  دـمحم  رتکد 
(730 (»؟ درادن یشزرا  چیه  هک  تسا  یگتخاس  تالیوات  قیرط  زا  قیاقح  رب  ندراذگ 

هدرک و ار  یمالسا  قالخا  تاعارم  هعیش  هرابرد  دوخ  ياه  هتـشون  رد  هک  نیرـصاعم  ياملع  زا  یخرب  يانثتـسا  هب  : » دیوگ یم  زین  وا 
وت .دنـسیون  یم  زوت  هنیک  هیما  ینب  راکفا  اب  هعیـش  هرابرد  هشیمه  دیدج ، میدق و  زا  اه  نا  بلغا  یلو  دنا ، هداد  ناشن  دوخ  زا  فاصنا 

ّبس و دـنزاس و  یم  يراـج  ناـبز  رب  دـنمهف ، یمن  دوخ  هک  ینانخـس  هدـش و  دراو  هدـننک  هارمگ  يداو  ره  رد  هک  ینیب  یم  ار  ناـنا 
هعیش هک  دنسیون  یم  نینچ  راب  کی  ...دنشاب .  یم  يرب  اه  نا  زا  هک  دنهد  یم  ار  ییاه  تبسن  تیب  لا  هعیش  رب  هداد و  نانا  هب  مانـشد 

دنیوگ یم  یهاگ  و  دنسوجم ، لصا  زا  نانا  هک  دنـسیون  یم  راب  کی  و  تسا ، يدوهی  ابـس  نب  هَّللادبع  نا  سـسؤم  هک  تسا  يا  هقرف 
و دـننک ، یم  لمع  هیقت  هب  اریز  دـنقفانم ؛ نانا  هک  دنـسیون  یم  یهاگ  .تسا و  رتشیب  اراصن  دوهی و  زا  ناشرطخ  هک  دـنا  ضفاور  نانا 

تسا انز  هک  ار  هعتم  هتسناد و  حابم  ار  مراحم  اب  حاکن  اریز  دنهد ؛ یم  جاور  ار  يرگیحابا  نانا 
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یم ار  وا  نادنزرف  زا  رگید  ناماما  یلع و  نانا  و  دراد ، ام  نارق  زا  ریغ  ینارق  هعیش  هک  دنیوگ  یم  نانا  زا  یخرب  .دنرامش و  یم  لالح 
نامگ هک  ییاملع  نیا  زا  یبتک  هعومجم  ای  باتک  هک  نا  زج  درذگ  یمن  یلاس  ...دنراد  ضغب  لیئربج  دّمحم و  هب  تبـسن  دنتـسرپ و 

يا هزیگنا  دوخ  راک  نیا  رد  نانا  .تسا  هعیـش  هب  نیهوت  ریفکت و  زا  رپ  هک  دـسر ، یم  ام  تسد  هب  دـنتعامج ، تنـس و  لها  دـننک  یم 
هنوگ نیا  رد  نانا  .دـننیب  یم  اه  نا  ّتتـشت  تما و  نیب  هقرفت  رد  ار  دوخ  تحلـصم  هک  یناسک  دـنرادن ، دوخ  ناـبابرا  يدونـشخ  زج 

نودـب دوخ  ناگتـشذگ  زا  دـیلقت  بکرم و  لـهج  هتفرگ و  لد  هب  هنیک  هناروکروک و  بّصعت  زج  یلیلد  تّجح و  دوخ  ياـه  هتـشون 
تینالقع اب  دنیوگ و  یم  نخس  نینچ  اذل  دنشیرق ، هیما و  ینب  تنس  ناوریپ  نانا  هک  اجنا  زا  ...دنرادن و  هاوگ ، وج و  تسج  قیقحت و 

(731 «.) ...دنسیون یم  يرگ  یموق  ياهادص  يا و  هلیبق  راکفا  تیلهاج و 

ياراد هک  دنتسه  نارگید  ناناملسم و  زا  رفن  اه  نویلیم  هک  میوگ  یم  هشیمه  نم  : » دیوگ یم  یسنوت  نیرصبتسم  زا  یلع  نب  یمشاه 
(732 «.) دسر یمن  نانا  هب  بهذم  نیا  یلو  دنکاپ  یتنیط 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ینیطسلف  رصبتسم  کشزپ  مساق ، دیحو  دعسا  رتکد 

زا ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ثیداحا  یخیرات و  ثداوح  زا  يرایـسب  ببـس  هچ  هب  هک  نیا  تسا ، نم  نهذ  رد  امئاد  هک  یلاؤس  »... 
زا يرایـسب  دـناوت  یم  هک  یثیداـحا  تسا ، رادروخرب  قـیثوت  زا  تنـس  لـها  ربـتعم  رداـصم  رد  هک  نیا  مغر  هب  دـنا ، هدرک  یفخم  اـم 

شوپور قیاقح و  ندرک  یفخم  اـیا  .دـنک  ّلـح  ار  هتـشذگ  نورق  لوط  رد  هعیـش  تنـس و  لـها  نیب  یفـالتخا  لـئاسم  ياـه  يراوشد 
ندرک شوشم  اه و  نا  رب  نتشاذگ 
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هوشم قیاقح و  ندرک  یفخم  رد  هنتف  مامت  ایا  دننک ؟ یم  نامگ  نانا  هک  يروط  نا  دـشاب ؛ هنتف  عنام  هدـننک و  هیجوت  دـناوت  یم  اه  نا 
(733 (.»!؟ تسین اه  نا  نداد  هولج 

رد هدش و  دراو  تنـس  باتک و  رد  هک  يرایـسب  صوصن  زا  نم  : » دیوگ یم  هیکرت  نیرـصبتسم  زا  یکی  يدما ، نسح  لزوگ  دـمحم 
دراد نانا  شور  قبط  رب  تکرح  نانا و  هب  يادتقا  هب  رما  هک  مدـش  علّطم  تسوا  هیرذ  زا  نیموصعم  همئا  نینمؤملاریما و  تفالخ  دروم 
هچرگ تسا ، هدـش  دراو  هعیـش  تنـس و  لـها  بتک  رد  رتاوت  دـح  رد  هک  یتاـیاور  .دـنک  یم  یهن  ناـنا  اـب  ینمـشد  تفلاـخم و  زا  و 

ار صوصن  نیا  هک  یناسک  و  دـنتفرگ ، راک  هب  اه  نا  نامتک  ندرک و  یفخم  يارب  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  تیاـهن  روج ، ناـمکاح 
هک دندرک  لذب  یناسک  هب  ار  يدنمـشزرا  زیاوج  رایـسب و  لاوما  و  دندومن ، نادنز  هدرک و  باذـع  ار  دـنتخاس  رـشتنم  هدرک و  شخپ 

دراذگ ّتنم  تما  نیا  رب  دنوادخ  اهراک ، نیا  مغر  هب  یلو  .دندومن  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  ار  ثیداحا  نا  ضیقن  فلاخم و 
(734 «.) ...درک ظفح  ار  صوصن  نیا  زا  يرایسب  رادقم  نانا  رب  هک 

تاهبش ياقلا   - 3

.دشاب یم  برخم  رضم و  رگید  دراوم  زا  یخرب  رد  یلو  تسا  هدنزاس  بوخ و  دراوم  زا  یخرب  رد  ههبش  کش و 

هب ندیـسر  يارب  قیقحت  ثحب و  هب  جایتحا  هک  دنک  یم  ساسحا  دوخ  دوجو  رد  غولب ، هب  ندیـسر  زا  دعب  ناسنا  هدـنزاس  کش  فلا )
شتاداقتعا تحـص  هرابرد  اه  ههبـش  اه و  کش  ناسنا ، نهذ  رد  هک  تسا  عقوم  نیا  زا  .دراد  روا  نانیمطا  لیـصا و  كاپ و  تخاـنش 

، دنز یم  جوم  ناسنا  نورد  رد  هک  تاهبش  يداقتعا و  ياه  لاؤس  نیا  .دیا  یم  دیدپ 
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یم هک  تسا  تفرعم  مدع  زا  یـشان  اریز  دسر ؛ یم  رظن  هب  یعیبط  يرما  نیا  و  دیا ، یم  باسح  هب  دنمـشزرا  هدنزاس و  ياه  کش  زا 
ملع بلط  تهج  هب  یگدنز  طاشن و  ناسنا  رد  زورب ، روهظ و  زا  دعب  هک  يرعاشم  .دنک  زاب  ار  رعاشم  زا  یخرب  ناسنا  سفن  رد  دناوت 

.دنک یم  داجیا  يداقتعا  روما  رد  نانیمطا  و 

یم ناحبـس  دـنوادخ  اریز  دـسرب ؛ یعطق  هجیتن  هب  ات  هدرک ، قیقحت  ثحب و  هک  تسا  نا  رگوجو  تسج  ناـسنا  هفیظو  هلحرم  نیا  رد 
هار هب  ار  اـه  نا  اـم  هتبلا  دـننک ، شـشوک  داـهج و  اـم  هار  رد  هک  یناـسک  و  ( » 735 (؛» انَُلبُـس ْمهَّنیدهََنل  انِیف  اودهاج  َنیِذَّلاو  دـیامرف « :

«. درک میهاوخ  تیاده  نامیاه 

دوش یم  هدنکارپ  یعیبط  روط  هب  رگوجتـسج  ناسنا  نهذ  رد  هک  يا  ههبـش  اب  هدنزاسریغ ، برخم و  ههبـش  کش و  برخم  کش  ب )
رگید لطاب و  اب  ّقح  ندـناشوپ  لطاب و  نییزت  هار  زا  هدرک و  داـجیا  ار  نا  ضرغم  ناـسنا  هک  تسا  یکـش  برخم ، کـش  .دراد  قرف 

.تسا هدومن  هدنکارپ  ار  نا  بابسا ،

هلیسو ره  اب  اذل  و  تسا ، رضم  نانا  رب  نارگید  قح  هار  هک  دنتسه  یناسک  دننک ، یم  هدنکارپ  ار  تاهبـش  هنوگ  نیا  هک  یناسک  رتشیب 
تریح و یهارمگ و  رد  مدرم  اـت  دـنهاوخ  یم  ناـنیا  .دـنراد  زاـب  قـح  زا  ار  مدرم  دـنهاوخ  یم  تسا  ناـنا  سرتـسد  رد  هـک  ینکمم 

.دندرگ لیان  دوخ  موش  فادها  هب  هدرک و  ادیپ  تصرف  نیب  نیا  رد  دنناوتب  دوخ  ات  دنرب  رس  هب  يداقتعا  روما  رد  کش  یکیرات و 

رد دناشکب و  تلالـض  یهارمگ و  هب  ار  مدرم  ات  دشوپ  یم  دوخ  هب  ار  قح  سابل  لطاب  یهاگ  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  یناجیت  رتکد 
، هدوب طیسب  مدرم  لوقع  اریز  دوش ؛ یم  قفوم  زین  اه  نامز  بلغا 
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قح نارادفرط  رب  اذل  .ددرگ  یم  زوریپ  دوخ ، دیؤم  نارای  دوجو  تهج  هب  لطاب  یهاگ  .دـنا و  هتـشاد  دارفا  هنوگ  نیا  هب  نظ  نسح  ای 
(736 «.) تسا ینتفر  لطاب  اریز  دنک ؛ دوبان  ار  لطاب  ات  دنشکب  ار  ادخ  هدعو  راظتنا  هدرک و  ربص  هک  تسا 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هدش ، هعیش  هک  یناسک  زا  یکی  یناردب ، فویعم  نیسای 

تاهبش زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  دوز  دنود ، یم  ینادان  يور  زا  ییادص  ره  لابند  هب  هدرک و  تکرح  يداب  ره  لابند  هب  هک  یناسک  »
«. دیامن یم  نیزگیاج  طیـسب  دارفا  لوقع  رد  ار  طلغ  میهافم  اه  نا  ياج  هب  هداد و  رییغت  ار  یقیقح  میهافم  هک  یتاهبـش  دـنریگ ؛ رارق 

(737)

: دیوگ یم  هدش  هعیش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  لکوتم ، یلع  دّمحم 

، نا هرهچ  نداد  هولج  هوشم  تهج  هب  اه  هلمح  نیرت  هنامحر  یب  اب  خیرات  لوط  رد  تسا ، نید  لصا  رهوج و  هک  تهج  نا  زا  عیـشت  »
(738 «.) ...تسا هدوب  هجاوم 

: دیوگ یم  یناردب  فویعم  نیسای 

 - هایس رـصع  ودره  رد  هک  ار  یتالکـشم  هدش و  دراو  نانا  هب  هک  راشف  همه  نا  زا  مینک  یم  هاگن  هعیـش  تیعـضو  هب  هک  یماگنه  ام  »
همه نیا  دوجو  اب  نانا  هک  تسا  تهج  نا  زا  ام  ریحت  .مینک  یم  بجعت  دـنا  هدـش  لّمحتم  رگید -  ياه  نرق  سابع و  ینب  هیما و  ینب 

مچرپ و  دندرک ، ادیپ  رارمتـسا  هدومن و  تظفاحم  ناشتلاسر  هریـس و  شور و  ملع و  رب  هنوگچ  دـما ، دـیدپ  هک  یتالکـشم  اهراشف و 
(739 «.) ...دنتشادرب ملاظ  فرحنم و  نامکاح  مامت  دض  رب  ار  داهج 

یگدنز ناملاظ  راگزور  راکفا  اب  زونه  ام  رصع  ناگدنسیون  زا  يرایسب  : » دیوگ یم  نیرصبتسم  زا  رگید  یکی  يوارس ، نسحملادبع 
ار اه  غورد  اه و  تمهت  هدرک ، ذوفن  ناناملسم  فوفص  رد  مالسا  نانمشد  نا  رد  هک  راگزور  دننک ، یم 
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(740 «.) دنتخاس رشتنم  نانا  نیب  رد 

هوشم قیاقح و  فیرحت  يارب  ار  دوخ  شـشوک  تیاهن  هعیـش  نافلاخم  : » دـیوگ یم  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  دـمحا ، دیـس  مصتعم 
لهج قیمعت  رد  يدایز  دودح  ات  نانا  .دنتفرگ  راک  هب  بیذاکا  رـشن  توعد و  فلتخم  ياه  بولـسا  اب  تیب  لها  بهذـم  نداد  هولج 
حیبق نیرتدب و  هب  ار  عیشت  نانا  .دندوب  قفوم  تقیقح  تخانـش  نانا و  نیب  نتخادنا  هلـصاف  شرتسگ و  دوخ و  بهذم  لها  سوفن  رد 

(741 «) ...دندومن ریوصت  دنتفای  هک  یماهوا  تافارخ و  اب  نکمم  تروص  نیرت 

نیا ششوک  یعیبط  هجیتن  دننک ، یم  یگدنز  نا  رد  یمالسا  تما  زا  گرزب  يا  هعومجم  هک  عیـشت  هب  لهج  : » دیوگ یم  همادا  رد  وا 
(742 «.) ...دننکن ادیپ  عیشت  بهذم  زا  یتخانش  نانا  ات  دندنکفا  تما  نیا  رب  ار  لماک  لهج  هیاس  هک  تسا  ناگدنسیون 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يوامس  یناجیت  رتکد 

یم رتشیب  نانا  زا  شا  يرود  ددرگ ، یم  فقاو  نافلاخم  ياـه  تمهت  تاـفیرحت و  زا  يرادـقم  رب  هک  یماـگنه  فصنم  ققحم  یلو  »
وحن ره  هب  قیاـقح  ندرک  نوگژاو  ریوزت و  ندـناشک و  یهارمگ  هب  زا  ریغ  یتجح  لـیلد و  ناـنا  هک  دـمهف  یم  کـش  نودـب  دوش و 

رب هک  هنوگ  نامه  دـندرک ، نیعم  يرایـسب  هجدوب  هیامرـس و  ناشیارب  هدرک و  ریجا  ار  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  ناـنا  .دـنرادن  نکمم 
هب تبـسن  ریفکت  مانـشد و  هچنا  نانا  هتـساوخ  دارم و  قبط  ات  دـندومن  لعج  ار  هدـننز  لوگ  یهاگـشناد  ياه  یهاوگ  باقلا و  ناـشیا 

(743 «.) ...دنسیونب دنهاوخ  یم  هعیش 

عیشت ینورد  عناوم 

عیشت ینورد  عناوم 

یمزاب نا  شریذـپ  زا  ار  ناسنا  ینورد ، عنام  کـی  یلو  درب ، یم  یبلطم  بهذـم و  بتکم و  تیناـقح  هب  یپ  ناـسنا  تاـقوا  زا  یخرب 
هب یپ  ناشیاه  یسررب  ثحب و  نمض  رد  تنس  لها  زا  يرایسب  .تسا  لیبق  نیا  زا  زین  عیشت  شریذپ  دروم  رد  .دراد 
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کـسمت ترتع  باتک و  هب  ات  دـنراد  هفیظو  هک  دنـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دـنرب و  یم  نانا  ناوریپ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیناـقح 
بهذـم شریذـپ  يارب  ار  يرایـسب  ینورد  عناوم  هکلب  دـننیب ، یمن  دوخ  بهذـم  رییغت  رد  یفاک  ار  هجیتن  نیا  هب  ندیـسر  یلو  دـننک ،

.مینک یم  هراشا  اهنا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنبای  یم  دیدج 

هناروکروک دیلقت   - 1

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

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

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

.دشاب هتشاد  تفلاخم  ام  یثرا 

نیا هب  دنا  هدـش  هعیـش  هک  یناسک  : » دـیامرف یم  هداد و  رارق  شنزرـس  دروم  ار  دادـجا  ابا و  ماوقا و  زا  هناروکروک  دـیلقت  میرک  نارق 
«. دنا هدرک  رکذ  لح  هار  زین  نا  زا  تاجن  يارب  هدرک و  هراشا  یساسا  لکشم 

دیلقت هب  ار  ناسنا  نتشاد ، دوخ  ناگرزب  قباس و  ياملع  هب  یسدق  رظن  : » دیوگ یم  ینادوس  نیرـصبتسم  زا  یکی  دمحا ، دیـس  مصتعم 
و
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نانا لوقع  لاعتم ، دنوادخ  .تسا  قح  زا  فارحنا  اشنم  ندش  دیلقت  نیا  میلـست  .دراد  یم  او  نانا  راکفا  رب  ندرک  اکتا  قلطم و  يوریپ 
زا يریگولج  عنم و  ببـس  دـیابن  نانا  هب  ام  مارتحا  اذـل  تسا ، تّجح  وا  رب  یناـسنا  ره  لـقع  هکلب  تسا ، هدادـن  رارق  تّجح  اـم  رب  ار 

(744 «) اَلِیبَّسلا اَنوُّلَـضاَف  انَءارَبکو  انَتداس  انْعَطا  اـّنا  اـنَّبر  اُولاـقو  هیا «  داـفم  رد  لـخاد  اـت  ددرگ ، اـه  نا  رد  تقد  ناـنا و  راـکفا  هشقاـنم 
(745 «.) میوشن

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

(746 «.) دنک

رد هک  يدارفا  هک  نیا  تسا  نا  هب  هراشا  لباق  هک  يزیچ  : » دـیوگ یم  هراب  نیارد  نیرـصبتسم ، زا  رگید  یکی  نیدـباعلا ، نیز  قراـط 
نیا هک  نیا  نامگ  هب  هدیزگ ، ینکـس  نانا  سفن  رد  یثوروم  دـیاقع  هک  دنتـسه  یناسک  دـنراد ، یموش  تیاهن  دـب و  تبقاع  ترخا ،

(747 «) ...تسا قحرب  دیاقع 

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

؟ تسا هتفهن  اجک  رد  لکشم  یلو  دشاب ، ینالوط  هار  هچرگ  درادن ؛ نا  هب  ندیسر  زج  يا  هراچ  دسرب ، ّقح  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک  »
دیلقت رد  لکـشم  .تسا  نید  باسح  هب  اه  تیـصخش  سیدقت  ناگرزب و  شتـسرپ  تقیقح  زا  هدننک  ثحب  صخـش  رارف  رد  لکـشم 

راثا يوبن و  تنس  نارق و  هلدا  هب  دنک و  هتـساریپ  ار  شدوخ  دش  هتفگ  هچنا  زا  ناسنا  رگا  اذل  .تسا  یثوروم  راکفا  ناردپ و  دادجا و 
درکدهاوخ و كرد  ار  قح  متح  روط  هب  دنک ، کسمت  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هدش  تیاور  حیحص 
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(748 «.) دیسر دهاوخ  تسا  هدننک  تبغر  ره  تبغر  هدننک و  بلط  ره  يوزرا  هک  دوخ  يوزرا  هب 

صاخشا نتفرگ  رارق  رایعم   - 2

قباس بهذـم  هب  ندز  اپ  تشپ  عیـشت و  بهذـم  شریذـپ  رد  یمهم  عناـم  یّنـس  هدـننک  ثحب  کـی  يارب  هک  يرگید  دراوم  هلمج  زا 
مارتحا تمظع و  دروم  دوخ  هعماـج  رد  هک  تسا  ییاـه  تیـصخش  راـتفگ  ندرمـش  دودرم  تفلاـخم و  رد  وا  نتـشادن  تارج  تسا ،

.درادن ار  نانا  ماقم  هب  ندیسر  تارج  یسک  زگره  هک  دنا  هدش  یتب  دننام  هک  يدح  هب  دنتسه ، مدرم 

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

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

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

اب .دشاب  یم  فیلکت  رایعم  ّصن  نیمه  و  تسا ، رایعم  ّصن  .ّصن  ورگ  رد  هن  دهد  یم  رارق  نادرم  ورگ  رد  ار  وا  و  دزادنا ، یم  هلـصاف 
.تسا ّصن  ساسا  رب  زین  شتا  زا  ناسنا  تاجن  تسا و  ّصن  رب  ناسنا  ماوق  .دریگ  یم  رارق  ناملسم  ندرگ  رب  تیلوؤسم  هک  تسا  ّصن 

تسایـس و اـه و  يوریپ  تاـیبیغ و  هب  طوبرم  روما  رد  لـقع  نارق و  اـب  قفاوم  حیحـص  يوبن  اـی  ینارق  صن  اـجنیا  رد  صن  زا  دوصقم 
ّیلوت و نید و  لوصا  قالخا و 
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(750 «.) ...تسا يربت 

جراخ ناینیشیپ  تسادق  لایخ  مهوت و  زا  هدرک و  زیهرپ  اه  تیصخش  تدابع  زا  هک  تسا  نیملـسم  رب  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
یمالسا رکف  حیحـصت  يارب  نازیم  سایقم و  ار  نا  هدروا و  باسح  هب  اه  تیـصخش  زا  رتالاب  ار  صوصن  هک  تسا  نانا  هفیظو  .دنوش 

(751 «.) دنروا باسح  هب  یخیرات  عیاقو  تئارق  و 

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

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

تیعقاو مالـسا و  خیرات  زا  بیاغ  شخب  رب  ممـشچ  هک  یماگنه  دش ، تحار  تریح  یهارمگ و  زا  ینالوط  ياه  لاس  زا  دـعب  محور 
لا دوخ ، لباقم  رد  دش و  هتشادرب  اه  هدرپ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .تفای  رارقتسا  میقتـسم  هار  رب  نم  ياه  مدق  داتفا و  ناناملـسم  ياه 

دشرهاظ و نم  يارب  میقتسم  هار  ملاعم  مدید و  عطاس  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب 
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(752 «) ما هتفرگ  رارق  حیحص  مالسا  قیرط  رب  هک  مدرک  ادیپ  نیقی 

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

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

.مدرک یم  كرد  ینیمز ، ياه  شزرا 

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

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

لامعا دراد  زاب  نا  نیا و  زا  هناروکروک  يوریپ  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  هک  یلماـع  نیرت  مهم  هناروکروک  دـیلقت  زا  زارتحا  هار  لّـقعت ،
.تسا لّقعت  لقع و 

، دـنک یم  ییامنهار  قحرب  ار  شبحاص  هک  تسا  يرون  نا  لقع ، : » دـیوگ یم  هراب  نیارد  نیرـصبتسم  زا  یکی  لکوتم ، یلع  دّـمحم 
هدش و هتخانش  ادخ  هک  تسا  نا  طسوت  هب  .تسا  ناسنا  رب  ادخ  تّجح  لقع ، .دناشوپن  ار  وا  تاوهش  یناسفن و  ياهاوه  هک  یمادام 
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(754 «) ...درادن نید  درادن  لقع  هک  یسک  دوش و  یم  هداد  زییمت  لطاب  زا  قح  هک  تسا  نا  هطساو  هب  .دنوش و  یم  قیدصت  ایبنا 

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

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

(755 «.) ...دهد دشر  ار  نا  هتفرگ و  راک  هب  ار  شلقع  هک  یسک  فالخ  هب 

مالـسا فدـه  هک  میرب  یم  یپ  میمهف  یم  ناینیـشیپ  راـکفا  زا  رود  هـب  ار  مالـسا  هـک  یماـگنه  : » دـیوگ یم  یبرغم  ینیـسح  سیردا 
«. دـشاب دوخ  ینید  فیاظو  هب  هدـننک  مایق  نیقی ، اب  هتـشاد و  تسرامم  نا  اب  كرد  روعـش و  مهف و  اب  ات  تسا  ناسنا  لقع  نتخیگنارب 

(756)

بّصعت  - 3

هب ار  ناـسنا  بصعت ، اریز  ددرگ ؛ عناـم  تقیقح  ّقح و  زا  وا  يوریپ  ناـسنا و  نیب  دـناوت  یم  هک  تسا  یعناوم  زا  رگید  یکی  بّصعت ،
نـالطب رب  تلـالد  نیهارب  هلدا و  هک  دـنچره  دراد ، یم  او  شتادـقتعم  رییغت  رب  دوـخ  هب  ندادـن  هزاـجا  نیعم و  رکف  رب  دوـمج  یعوـن 

دننامه وا  يولج  رد  تقیقح  هچرگا  تسا  مورحم  ّقح  تخانـش  زا  بّصعتم  صخـش  هک  تسا  تهج  نیدب  .دشاب  هتـشاد  شا  هدیقع 
.دشاب زور  طسو  رد  دیشروخ 

هچنا رب  قّمعت  تقد و  اب  بوخ و  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هدـش ، هعیـش  هک  تنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  یکی  یکاطنا  یعرم  دّـمحم 
هدرک یّلجت  ّقح  هنوگچ  هک  نکرظن  مدرک  رکذ  باتک  نیا  رد  نیهارب  اه و  تّجح  زا  وت  يارب 
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یموـق ياـه  هرعن  یبهذـم و  تیبـصع  زا  هدرک و  صلاـخ  ار  دوـخ  تـین  هـک  یناـسک  تـسا ، هدـش  حــضاو  نا  ناگدــنیوپ  يارب  هار 
یلو تسا  رایـسب  هچرگ  تایاور  هدـنام ، یقاب  شدانع  رب  رارـصا  اب  هک  یـسک  اما  .دـنا  هتخاس  رود  هب  ار  دوخ  کلهم ، هناروکروک و 

(757 «) .ددرگ هضرع  لیلد  رازه  وا  رب  هچرگ  درادن ، يدوس  وا  يارب 

ار دوخ  تاداقتعا  زا  ییاهر  تارج  تسا ، قح  بهذم  زا  وجو  تسج  ثحب و  ددـص  رد  هک  یـصخش  يارب  تسا  مزال  تهج  نیدـب 
.دزاس هداما  قح  شریذپ  يارب  ار  دوخ  سفن  هتشاد و  شیاطخ  ماگنه 

هدرک و داجیا  نم  رد  يرکف  دومج  نامز ، زا  يا  ههرب  رد  هک  دندوب  یناسک  نم  موق  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يوامـس  يواجیت  رتکد 
نارق هک  یعرـش  ياه  سایقم  لقع و  نازیم  هب  ار  یخیرات  ثداوح  ای  ممهفن  ار  ثیدـح  ات  دـندرک  داـجیا  ریجنز  لـغ و  نم  لـقع  رد 

هدرک و رود  دوخ  زا  دندوب ، هدناشوپ  نم  رب  هک  ار  بّصعت  رابغ  نم  یلو  .منکن  لیلحت  هداد  میلعت  ار  ام  فیرـش  يوبن  تنـس  میرک و 
(758 «) ...مدیناهر ار  دوخ  دندوب  هدیچیپ  لاس  تسیب  زا  شیب  نم  رب  هک  ییاه  لغ  اهریجنز و  زا 

زا رارف  يارب  یهار  هک  تسا  یّقح  نامه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تادقتعم  دـنگوس ! مدوخ  ناج  هب  : » دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
(759 «.) دهد ارف  شوگ  حضاو  لیلد  هب  هدیناهر و  ّربکت  هناروکروک و  بّصعت  زا  ار  دوخ  ناسنا  هک  یتروص  رد  درادن ، دوجو  نا 

رب سپ  .تسا  هدروا  يور  رکف  يدازا  رون و  دـهع  هدرک و  تشپ  یتـثارو ، ینمـشد  بّصعت و  رـصع  : » دـیوگ یم  رگید  ییاـج  رد  وا 
هعیش ياه  باتک  هک  تسا  نانا  رب  دننکزاب و  ار  دوخ  نامشچ  هک  تسا  گنهرف  لها  ناناوج 
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هب هک  یلطاب  مالک  اب  یک  ات  .دنـسانشب  شهار  زا  ار  قح  ات  دننک ، تبحـص  نانا  ياملع  اب  دنیامن و  ادیپ  طابترا  اه  نا  اب  دنناوخب و  ار 
اب طابترا  رد  ملاع  مدرم  هزورما  .میروخب  لوگ  دـننام  یمن  تباث  لیلد  تجح و  لـباقم  رد  هک  یفیجارا  اـب  هدـش و  هدـیلام  لـسع  نا 

ناـبز زا  ار  هعیـش  یملع  ثحاـب  ققحم و  هک  تسین  راوازـس  و  دراد ، دوجو  نیمز  هرک  نیا  زا  يا  هقطنم  ره  رد  هعیـش  و  دـنرگیدکی ،
 . ...دنفلاخم هعیش  اب  هدیقع  رد  هک  ینانا  دسانشب ، هعیش  نمشد  صوصخ  هب  دوخ  نانمشد 

هدنکارپ ملاع  رد  ناشدیاقع  بتک و  هکلب  دشاب ، هتشادن  عالطا  ناشدیاقع  زا  ناشدوخ  زا  ریغ  یـسک  هک  تسین  يرـس  يا  هقرف  هعیش 
هدرک و رازگرب  یتارظانم  اهدرگ و  زیم  نانا  ياملع  .تسا و  زاـب  ملع  بلاـط  ره  يارب  ناـنا  یمالـسا  ياـه  هزوح  سرادـم و  هدـش و 

(760 «) ...دنناوخ یم  ارف  یمالسا  تما  تدحو  هملک و  تدحو  هب  ار  ناناملسم 

تشحو سرت و   - 4

يرود زا  ناسنا  يارب  هک  تسا  یـسرت  فوخ و  رگید ، بهذم  هب  یبهذـم  زا  جورخ  بهذـم و  رییغت  يارب  ناسنا  تالکـشم  هلمج  زا 
.تسا هدوب  سونام  روشحم و  اه  نا  اب  هک  هدوب  يدایز  ياه  تدم  اریز  دنک ؛ یم  ادیپ  قباس  تادقتعم  هب  تبسن 

تعباتم بوجو  رد  یفاک  تعاـنق  داـیز ، ثحب  زا  دـعب  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  ینادوس  نیرـصبتسم  زا  دـمحا  دیـس  مصتعم  داتـسا 
بهذم هار و  متسناوتن  درکن و  ادیپ  نکمت  نم  رد  تلاح  نیا  یلو  مدرک ، ادیپ  نانا ، زا  نید  نتفرگ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  بهذم 

تیب لها  ناتسود و  هک  نیا  مغر  هب  .دومن و  یم  راداو  عیـشت  بهذم  زا  تعباتم  هب  ارم  منادجو  هک  نیا  مغر  هب  منک  باختنا  ار  دوخ 
هب ارم  مناقیفر  و 
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نیع رد  .مدوب  هدرکن  باختنا  ار  دوخ  هار  زونه  نم  یلو  دندرک ، یم  باطخ  ینیمخ  هب  ارم  زین  یخرب  دندز و  یم  ادـص  هعیـش  ناونع 
هک دومن  یم  هسوسو  ارم  درک و  یم  یهن  راک  نیا  زا  ارم  هک  دوب  نم  هراما  سفن  نیا  یلو  متـشادن ، نا  تیناقح  رد  کـش  هک  یلاـح 
وت دنفلاخم !؟ وت  داقتعا  اب  هک  یعمتجم  نیا  اب  ینک  یم  هچ  دنا !؟ هدوب  نا  رب  تناردـپ  هک  ینک  اهر  ار  ینید  ینک  یم  تارج  هنوگچ 
يا هدیسر  نا  هب  وت  هک  بلطم  نیا  زا  ناناملـسم  بلاغ  هکلب  املع ، زا  ناگرزب  ایا  یـشاب !؟ هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هک  یتسه  یـسک  هچ 

نورد لقع  انایحا  .دراد و  یم  او  توکس  هب  دنک و  یم  هبلغ  ناسنا  رب  هک  لیبق  نیا  زا  تاکیکشت  لاؤس و  نارازه  و  دنا !؟ هدوب  لفاغ 
.دناشوپ یم  ار  ناسنا 

دوخ يارب  یبیبح  تسود و  سینا و  رارف و  هار  هک  یلاح  رد  دـنیب  یم  دوخ  رد  رکف  ّتتـشت  رزج و  دـم و  و  بذـج ، عفد و  نینچ  نیا 
زا ارم  دیاش  تسا ، هدش  هتشون  هعیـش  در  رد  هک  مدرک  ییاه  باتک  زا  وجو  تسج  شـسرپ و  هب  عورـش  ماگنه  نیا  رد  نم  .دبای  یمن 

تـسج ثحب و  زا  دعب  یلو  ...تسا  هدوب  بیاغ  نم  زا  دیاش  هک  دـنک  فشک  ار  یقیاقح  نم  يارب  دـهد و  ییاهر  دوجوم  عضو  نیا 
یقطنم هشقانم  ضحم و  یملع  ثحب  زا  یلاخ  ار  اـه  باـتک  نا  اریز  متفاـین ؛ نا  رد  ار  دوخ  يوزرا  دـش و  رت  هدـیچیپ  ملکـشم  وجو ،

هیلع نینمؤملاریما  تیالو  هلدا  رد  ثحب  قّمعت و  زا  دعب  یلو  ...متفای  غورد  تمهت و  مانـشد و  نعل و  ّبس و  طقف  اه  نا  رد  و  مدـید ،
دش و راکشا  هدرک و  یّلجت  مسفن  رد  قح  ناهگان  مالسلا 
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(761 «.) ...داد قوس  نا  يوس  هب  ارم 

نیرخا زا  اـت  مدرک  یم  مزج  ار  دوـخ  هدارا  هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  لـکوتم ، یلع  دّـمحم 
: تفگ تخیر و  ورف  نم  رـس  رب  ار  دوخ  یلایخ  راکفا  متـسود  مراد ، مالعا  ار  دیدج  هدـیقع  زا  يوریپ  هدـش و  اهر  فوخ  ياهریجنز 

نا زا  دندوب و  رتاناد  دـننیرخا  نیلوا و  زا  دـنیا  یم  هدـنیا  رد  هدوب و  رتولج  ام  زا  هک  یناسک  متح  روط  هب  دوب  قحرب  بهذـم  نیا  رگا 
نـشور ار  دوخ  فارطا  هک  یماگنه  یلو  تسا  هدرک  نشور  شتا  هک  مدـش  یـسک  دـننامه  نم  نانخـس ، نیا  اـب  .دـندرک  یم  يوریپ 

(762 «.) ...دیامن یم  لیدبت  کش  هب  ار  شنیقی  و  لهج ، هب  ار  شلمع  اذل  و  دنک ، یم  عانتما  نا  نایم  رد  تکرح  زا  دومن 

هک مدرک  دصق  اه  نا  رد  و  مدرک ، رافغتـسا  تارک  هب  مراگدرورپ  دزن  مدیـسرت و  دوخ  رب  نم  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  یناجیت  رتکد 
نم نید  رد  کـش  هجیتن  رد  هدرک و  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هباحـص  هراـبرد  کـش  داـجیا  هک  يروما  نیا  لـثم  رد  ثحب  زا  تسد 

يارب مصرح  یملع و  تارج  زین  متفگ و  یم  نم  هک  ار  هچره  بیذـکت  نم و  اب  اه  نا  ینمـشد  تدـش  یلو  ...مرادرب  هدومن ، داـجیا 
قوس ولج  هب  ارم  هک  مدرک  ساسحا  دوخ  رد  یلخاد  ییورین  زین  .مهد و  همادا  ار  دوخ  ثحب  ات  درک  کیرحت  ارم  تقیقح ، هب  ندیسر 

(763 «.) ...داد یم 

زین وا  هک  شیومعرـسپ  اب  ندش  هعیـش  زا  لبق  دوخ  تاثحابم  نایب  رد  هدش ، هعیـش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  نسح  معنملادـبع  داتـسا 
میومع رسپ  اب  وگو  تفگ  هنوگره  زا  متشاد  دصق  مدوب و  هتفرگ  میمصت  ادج  نم  : » دیوگ یم  تسا ، هدش  هعیش 
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و موش ، ّرثاتم  وا  رکف  زا  هک  نیا  زا  سرت  تفرگ ، یم  تدش  مسرت  فوخ و  زا  نم  یگتفرگ  ...منک  زیهرپ  دـیدج  بهذـم  نیا  هرابرد 
نایم رد  میاـمن و  تفلاـخم  دـننا  رب  مناردـپ  مدرم و  هک  يا  هدـیقع  اـب  هجیتن  رد  و  میاـمن ، نا  هب  فارتعا  هب  روبجم  ار  مدوخ  اـسب  هچ 

، متشذگ روما  نیا  همه  زا  یلو  .دش  هدز  نم  هب  یماهّتا  نینچ  هک  ما  هدش  جراخ  نید  زا  هک  موش  مهّتم  اسب  هچ  دوش و  ذاش  مناکیدزن 
؛ مبای ییاهر  ما  هدرک  ادیپ  شا  هدیقع  وا و  هب  هک  يدامتعا  زا  مناوتب  دیاش  موش ، وگو  تفگ  دراو  میومع  رسپ  اب  هک  متـشاذگ  رارق  و 

 . ...مدوب هدرک  هعلاطم  عیشت  هعیش و  دض  ار  یمهم  ياه  باتک  نم  هک  نیا  اصوصخ 

نیا ادرف  هک  نیا  زا  ار  وت  دوش  عنام  هک  تسا  يرارق  نامض و  هچ  يا ، هدش  هعیـش  هتفرگ و  هرانک  مدرم  هدیقع  زا  نالا  وت  متفگ : وا  هب 
ناتناهرب وگب  ( » 764 (؛» َنِیقداص ُْمتنک  نا  ْمکَناهُرب  اُوتاه  ُْلق  دیامرف « : یم  همیرک  هیا  تفگ : باوج  رد  وا  یهدن ؟ رییغت  زین  ار  بهذم 

هب ما و  هدومن  غراف  ار  مدوخ  نم  .منک  یم  لیم  دنک  لیم  اجکره  ممتسه ، لیلد  نارادفرط  زا  نم  دییوگ .» یم  تسار  رگا  دیروایب  ار 
نیا ناوریپ  هلدا  هک  تسا  نیا  نا  تحص  رب  لیلد  .تسا و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  نامه  میقتسم ، هار  هک  ما  هدیسر  هجیتن  نیا 

.تسا نیملسم  مومع  قافتا  دروم  بتکم 

؟ دندرکن فشک  ار  تقیقح  نیا  وت  زا  ریغ  ارچ  متفگ : وا  هب  نم 

!؟ تسا هدرکن  فشک  ار  تقیقح  نیا  نم  زا  ریغ  هک  هتفگ  یسک  هچ  الوا : تفگ : وا 

يا هدیسر  نا  هب  وت  هک  يا  هدیقع  هابتشا  ای  تحص  رب  لیلد  وا  ندیسرن  ای  تقیقح ، هب  يرگید  ندیسر  ایناث :
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دنوادـخ اریز  مرادـن ؛ نارگید  اب  يراک  نم  و  تسا ، هتفهن  نا  ناوریپ  رد  نا  زا  دـعب  قح و  تقیقح و  نادـجو  رد  هلاسم  اریز  تسین ؛
هظحالم هب  داب  امش  رب  نانمؤم ! يا  ( » 765 (؛» ُْمتیدَتها اَذا  َّلَض  نَم  مکرُضی  َال  ْمکَـسُفنا  ْمکیَلَع  اُونَما  َنیِذَّلا  اهیا  ای  دیامرف « : یم  لاعتم 

«. دیناسر دنهاوخن  يررض  امش  هب  دنا  هدش  هارمگ  هک  یناسک  دیبای  تیاده  امش  هک  یتروص  رد  دوخ ، ياه  سفن 

اریز دنهابتشا ؛ رب  ناناملـسم  زا  دصرد  هک 90  تسا  انعم  نادب  نیا  تسا  حیحـص  هعیـش  بهذـم  هک  مینک  ضرف  رگا  متفگ : وا  هب  نم 
!؟ دراد مدرم  مومع  اب  یتبسن  هچ  عیشت  نیا  سپ  دنراد ، داقتعا  تعامج  تنس و  لها  بهذم  هب  ناناملسم  مومع 

یم لیکـشت  ار  تیرثـکا  تیبلاـغ و  اـه  تلود  زا  يرایـسب  رد  ناـنا  اریز  تسین ؛ ینک  یم  روصت  وت  هک  یمک  نیا  اـب  هعیـش  تفگ : وا 
: دـیامرف یم  هک  اجنا  دـنک ؛ یم  تّمذـم  ار  ترثک  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نارق  هکلب  تسین ، قح  راـیعم  ّتلق  ترثک و  یهگناو  .دـنهد 

«. دیراد تهارک  قح  هب  تبسن  امش  رتشیب  یلو  ( » 766 (؛» َنوهراک   ّ ِقَْحِلل ْمکرَثکا  َّنکلو  »

«. تفای یهاوخن  رکاش  ار  نانا  رتشیب  و  ( » 767 (؛» َنیرکاش ْمهرَثکا  دِجَت  َالو  دیامرف « : یم  هک  اجنا  و 

«. دنرازگرکش نم  ناگدنب  زا  یمک  ( » 768 (؛» روکَّشلا يدابِع  ْنِم  ٌلِیلَقو  دیامرف «: یم  زین  و 

 . ...دشاب تیناّقح  رب  لیلد  دناوت  یمن  تیعمج  ترثک  هجیتن  رد 

ینید هب  نیدـتم  مسانـش  یم  ار  نانا  همه  هک  مدادـجا  ءابا و  هک  موش  میلـست  هک  یهاوخ  یم  نم  زا  وت  اـیا  متفگ : وا  هب  بّجعت  اـب  نم 
!؟ تسا هدوبن  یهلا  رما  دروم  هک  دنا  هدوب 

وت هب  نم  یلو  تسا ، رت  هاگا  نانا  هب  ادخ  متـسین ، ناگتـشذگ  لاوحا  نتـشاذگ  شزرا  نایب و  ماقم  رد  نم  تفگ : هدرک و  یمّـسبت  وا 
تفلاخم نارق  هک  مهد  یم  رکذت 
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.دشاب دادجا  ءابا و  دیلقت  داقتعا ، رد  ساسا  هک  نیا  اب  دنک  یم 

َالو ایَـش  َنُولِقْعی  َال  ْمهُؤَابا  َناک  َولوا  انَءَابا  هیَلَع  انیَْفلا  ام  ُِعبَّتَن  ْلـَب  اُولاـق  هَّللا  َلزنا  اـم  اوُِعبَّتا  ُمَهل  َلـِیق  اَذاو  دـیامرف «: یم  لاـعتم  دـنوادخ 
ناردپ هچنا  زا  ام  هن ، دـنیوگ : یم  دـینک  يوریپ  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هچنا  زا  دوش : هتفگ  اه  نا  هب  هک  یماگنه  و  ( » 769 (؛» َنودَتهی
دنهاوخ يوریپ  اـه  نا  زا  زاـب   ] دـنتفاین تیادـه  دـندیمهف و  یمن  يزیچ  ناـنا  ناردـپ  رگا  اـیا  .مینک  یم  يوریپ  میتفاـی  نا  رب  ار  دوـخ 

»!؟] درک

؟ تسیک یضفار  تسیچ و  ضفر 

؟ تسیک یضفار  تسیچ و  ضفر 

یمالسا ياه  هقرف  اه و  هورگ  خیرات  لوط  رد  .تسا  یـضفار  ضفر و  هژاو  دراد ، قیقحت  یبای و  هشیر  هب  زاین  هک  ییاه  هژاو  زا  یکی 
هنافساتم .دندرک و  یم  هدافتـسا  تسیاشان  دنـسپان و  باقلا  زا  هراومه  دوخ ، فلاخم  هورگ  ندرک  جراخ  هنحـص  زا  ندیبوک و  يارب 

ضفر و .تسا  هدز  نماد  هلاسم  نیا  رب  هرود  نا  نامکاح  صاخ  ياه  تسایس  دوجو  يوما و  رـصع  رد  مدرم  ياه  هدوت  یهاگا  مدع 
.دنا هداد  تبسن  یماما  هدزاود  هعیش  هب  ار  نا  ناگدنسیون  زا  یخرب  هک  تسا  یباقلا  هلمج  زا  یضفار 

حالطصا تغل و  رد  ضفر 

ار يزیچ  هدننک  اهر  .ار و  وا  درک  كرت  ینعی  ار ؛ وا  درک  اهر  هتکرت ؛» يا  هتـضفر   » .تسا يزیچ  ندرک  اهر  كرت و  يانعم  هب  ضفر 
.دنیوگ یضفار 

.تسا فالتخا  هژاو  نیا  لامعتسا  هوجو  دروم  رد  دیاقع ، خیرات و  ناگدنسیون  حالطصا  رد 

ترابع هب  .یتسرپ و  توغاط  یتسرپ و  تب  تافارخ  اه و  هناسفا  هب  تشگرب  یحو و  ندرک  اـهر  ینعی  ضفر  دـنیوگ : یم  یخرب   - 1
اریز دنا ؛ هداد  تبسن  وا  ناوریپ  ابس و  نب  هَّللادبع  مان  هب  یصخش  هب  ار  تقیقح  نیا  .تیلهاج و  ياه  شزرا  راثا و  هب  تشگزاب  رگید :

.دومن كرت  ضفر و  ار  مالسا  نید  رادنپ  نیا  اب  تسناد و  یم  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  يو 

اریز دندیمان  یضفار  ار  نانا  انامه  ( » 770 (؛» نیدلا اوضفر  مهنوکل  ضفاورلا  اوّمس  اّمنا  : » تسا هدما  نییمالـسالا » تالاقم   » باتک رد 
«. دندرک كرت  ار  نید 

.دش یم  هدرب  راک  هب  یلع  نبدیز  نامز  رد  يرمق  يرجه  لاس 122  زا  یضفار  ضفر و  هژاو  هک  دندقتعم  رگید  یخرب   - 2

(771 «.) دنیوگ یم  یضفار  ار  هیدیز  هقرف  : » دسیون یم  يدادغب 

اریز دندش ؛ هدیمان  مسا  نیا  هب  نانا  .دنا  هفوک  نایعیش  زا  یهورگ  هضفار  : » دسیون یم  یمویف 
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زا وا  هک  نیا  دنتخانـش و  ار  وا  نخـس  نوچ  .تشادزاب و  ار  دوخ  هباحـص  هراـبرد  نعط  زا  هک  یماـگنه  دـندرک  اـهر  ار  یلع  نبدـیز 
هزاجا هدرک و  ولغ  بهذم  نیا  رد  هک  دـش  قالطا  یـسکره  رب  بقل  نیا  هاگ  نا  .دـندومن  اهر  ار  وا  دـیوج  یمن  يربت  رمع  رکبوبا و 

(. 772 «) داد ار  هباحص  رب  نعل 

ار یبلطم  نینچ  دنا ، هتفگ  نخس  يو  تداهـش  یلع و  نبدیز  مایق  هرابرد  هک  اجنا  ربتعم ، ناخروم  اریز  تسا ؛ هشقانم  لباق  هیرظن  نیا 
نایفوک شور  نیا  .دنا  هدرک  دای  هدنامن ، رادافو  وا  اب  تعیب  هب  دنا و  هتـشاذگ  اهنت  ار  وا  نایفوک  هک  نیا  زا  طقف  نانا  .دنا  هدرکن  نایب 

(. 773) دندرک نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شدج  دروم  رد  هک  نانچ  دوب ، هدش  هتخانش  مه  نیا  زا  شیپ 

یضفار بقل  تاقالطا 

یضفار بقل  تاقالطا 

: لیبق زا  دراد ؛ یفلتخم  تاقالطا  لحن ، للم و  نابحاص  نییلاجر و  نیب  رد  یضفار  بقل 

نیخیش تفالخ  نافلاخم   - 1

نـسحلاوبا هک  نانچ  دـش ، یم  هدرب  راک  هب  رمع  رکب و  وبا  تفالخ  اب  تفلاخم  تهج  هب  هیماما  هعیـش  هرابرد  بقل  نیا  نامز  رورم  هب 
نا تهج  هب  دندیمان  هضفار  ار  هیماما  انامه  و  ( » 774 «) رمعو رکب  یبا  هماما  مهضفرل  هضفار  هیمامالا  اوّمس  اّمنا  و  : » دسیون یم  يرعشا 

«. دندومن اهر  ار  رمع  رکب و  وبا  تماما  هک 

هک دـنا  هدرک  قالطا  یناسک  رب  ار  یـضفار  بقل  بیذـهتلا » بیذـهت   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  ظـفاح  و  لادـتعالا » نازیم   » رد یبهذ 
.دنا هداد  رارق  نعل  دروم  ار  نیخیش 

لیضفت لها   - 2

.دنراد یم  مدقم  رمع  رکب و  وبا  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  یناسک  رب  یضفار  رگید  قالطا 

، عیـشتلا یف  لاغ  یـضفار  وهف  رمعو  رکب  یبا  یلع  همدق  نمف  هباحـصلا ، یلع  هلیـضفتو  یلع  هّبحم  وه  عیـشتلا  : » دیوگ یم  ینالقـسع 
وا هک  سکره  سپ  هباحص ، ریاس  رب  وا  نداد  يرترب  یلع و  ّتبحم  زا  تسا  ترابع  عیشت  « ؛) 775 «) یعیش وهف  امهیلع  همدقی  مل  نمو 

«. تسا یعیش  وا  درادن  مدقم  رفن  ود  نیا  رب  ار  وا  هک  سکره  و  تسا ، عیشت  رد  یلاغ  یضفار و  دهد  يرترب  رمع  رکب و  وبا  رب  ار 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناّبحم   - 3

نانچ دنزرو ، یم  قشع  ّتبحم و  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هب  هک  دوش  یم  قالطا  یناسک  هب  یضفار  هژاو  نینچمه 
: تسا هدما  یعفاش  سیردا  نبدمحم  راعشا  رد  هک 

دّمحم لا  ّبح  اضفر  ناک  نا 
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(776) یضفار ّینا  نالقثلا  اودهشیلف 

.متسه یضفار  نم  هک  دنشاب  هاوگ  نایرپ  نایمدا و  سپ  دیا  یم  باسح  هب  ضفر  دّمحم  لا  ّتبحم  رگا 

شیادیپ اشنم 

: تسا هدش  هتفگ  یهوجو  حالطصا ، نیا  شیادیپ  اشنم  خیرات و  هرابرد 

لمع دوـخ  تعیب  هب  سپـس  و  دـندوب ، هدرک  تعیب  وا  اـب  هک  هفوـک  نایعیـش  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  نبدـیز  ار  بقل  نیا   - 1
هب ود  نا  زا  وا  و  دـندش ، ایوج  رمع  رکبوبا و  هراـبرد  ار  وا  رظن  ناـنا  اریز  تسا ؛ هدرک  قـالطا  دندیـشک ، تسد  وا  يراـی  زا  هدرکن و 

(777) .دندش هدیمان  هضفار »  » تهج نیدب  دندرک و  اهر  ار  وا  هفوک  نایعیش  هجیتن  رد  تسجن ، يربت  درک و  دای  یکین 

یبلطم نینچ  دنا ، هتفگ  نخس  يو  تداهـش  یلع و  نب  دیز  مایق  هرابرد  هک  اج  نا  ربتعم ، ناخروم  اریز  تسا ؛ هشقانم  لباق  هیرظن  نیا 
شور نیا  .دـنا  هدرک  دای  دـندنامن ، رادافو  وا  اب  تعیب  هب  دـنا و  هتـشاذگ  اهنت  ار  وا  نایفوک  هک  نیا  زا  طقف  ناـنا  دـنا ، هدرکن  ناـیب  ار 

(778) .دندرک نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شدج  دروم  رد  هک  نانچ  دوب ، هدش  هتخانش  نیا  زا  شیپ  نایفوک 

نیا .تسا  هدوب  جـیار  مدرم  ماوع  نیب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  تدـالو  زا  لـبق  یّتـح  هک  هدوب  یـسایس  یحالطـصا  هضفار  ناوـنع 
هیواعم هک  مینک  یم  هدـهاشم  اذـل  .تسا  هدوبن  مکاح  یـسایس  ماـظن  تیعورـشم  هب  دـقتعم  هک  دـش  یم  قـالطا  یـسک  رب  حالطـصا 

.دیمان یم  یضفار  ار  نانا  هدرک و  ضفر  هب  فصّتم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نیفلاخم 

شباتک رد  م 212ه ق )  ) يرقنم محازم  نب  رصن 
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: تشون نینچ  دوب ، نکاس  نیطسلف  رد  هک  صاع  نب  ورمع  هب  يا  همان  رد  وا  هک  دنک  یم  لقن  هیواعم  زا  نیّفص » هعقو  »

انیلع َمدَـقو  هرـصبلا  لها  هضفار  یف  مکحلا  نب  ناورم  انیلا  طقـس  دـقو  کغلب  دـق  ام  ریبزلاو  هحلطو  یلع  رما  نم  ناک  ّهناف  دـعب ؛ اـّما  »
(779 «) ...هَّللادبع نب  ریرج 

هب نیا  و  تسا ، هدرک  فـصّتم  ضفر »  » هب ار  وا  نارکفمه  ناـهارمه و  مکح و  نـب  ناورم  هیواـعم  هـک  مـینک  یم  هدـهاشم  اـجنیا  رد 
لامعتسا هک  دراد  نیا  رب  تلالد  دوخ  نیا  .دنا  هدوبن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  تیعورـشم  هب  فرتعم  نانا  هک  تسا  نا  تهج 

.تسا هدوب  دیز  تدالو  زا  لبق  زا  ضفر »  » هملک

حالطصا نیا  ناشنایعیش ، مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  هیما ، ینب  رـصع  رد  هک  دیا  یم  تسد  هب  یخیرات  ياه  شرازگ  زا   - 2
هب یندوشخبان  هانگ  ار  ندوب  یـضفار  .دـندرب و  یم  راـک  هب  نایعیـش  هب  توادـع  زاربا  يارب  هطلـس ، ماـظن  كرت  ضفر و  تهج  هب  ار 

.دنتسناد یم  لتق  هجنکش و  راوازس  ار  یضفار  و  دندروا ، یم  رامش 

ادخ هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  .دنمان  یم  هضفار »  » ار ام  مدرم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دنک : یم  لقن  ریـصبابا 
لیئارـسا ینب  ياه  نیرتهب  زا  رفن  داتفه  انامه  .تسا  هدیمان  بقل  نیا  هب  ار  امـش  دنوادخ  هکلب  دندیمانن ، هضفار  ار  امـش  نانا  دنگوس !

! ریصبابا يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نا  ...دندیمان  هضفار »  » ار نانا  تهج  نیا  زا  و  دندروا ، نامیا  شردارب  یسوم و  ترـضح  هب 
(780) .دیدیزگرب ار  ریخ  هدرک و  اهر  ار  رش  امش  یلو  دنتفرگ ، ار  رش  هدرک و  كرت  ار  ریخ  مدرم 

هماع دانسا  رد  یضفار  عوقو  هماع  دانسا  رد  یضفار  عوقو 

هراشا

ضفر هب  مهّتم  ار  تیب  لها  تیاصو  تماما و  تیالو و  هب  نادقتعم  نایعیش و  هرامه  ناشیدنا ، ژک  رگید  سابع و  ینب  هیما و  ینب 
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یم لقن  تیاور  یعیـش  نایوار  زا  هک  مینیب  یم  بجعت  اب  یلو  دـنا ، هدـما  رب  نانا  شنزرـس  تناـها و  ددـصرد  بقل  نیا  اـب  و  هدومن ،
زا لاح  نیع  رد  اّما  دننک ، یم  هضفار »  » و ضفر »  » هب مهّتم  ار  هّتس  حاحص  لاجر  زا  يدادعت  هک  نا  اب  تنـس  لها  نیثدحم  الثم  دننک ؛
یم هراشا  يوار  دـنچ  هب  هنومن  يارب  دـنناد ؛ یم  هقث  ای  لداع  ار  نانا  هک  تسا  نا  رب  لیلد  دوخ  نیا  و  دـننک ، یم  لـقن  تیاور  اـه  نا 

: مینک

( ق.ه  245  ) يرازف یسوم  نب  لیعامسا  - 1

(781 «.) تسا هدش  هداد  ضفر  تبسن  وا  هب  : » دیوگ یم  رجح  نبا 

(782 «.) دیا یم  باسح  هب  هفوک  نایعیش  زا  وا  : » دیوگ یم  یبهذ 

لقن تیاور  وا  زا  هجام  نبا  دووادوبا و  لاـح  نیع  رد  ( 783 «.) تسا هدش  راکنا  وا  رب  عیـشت ، رد  ولغ  تهج  هب  : » دیوگ یم  يدـع  نبا 
(784) .دنا هدرک 

(785 «) مخض  » هب فورعم  ییاط  هَّللادبع  نب  ریکُب  - 2

حیحـص رد  شتایاور  لاح  نیع  رد  ( 787) .تسا هداد  تبـسن  ندوب  یـضفار  ضفر و  هب  ار  وا  و  ( 786) هتـسناد لوبقم  ار  وا  رجح  نبا 
.تسا هدما  ( 789) هجام نبا  ننس  و  ( 788) ملسم

( ق.ه  190  ) یبراحم نامیلس  نب  دیلت  - 3

زا يذمرت  لاح  نیع  رد  یلو  ( 790 ،) تسا هداد  یم  مانشد  ار  رمع  رکبوبا و  هک  هدرک  یفرعم  دب  درم  ثیبخ و  یضفار  ار  وا  دووادوبا 
(791) .تسا هدرک  لقن  تیاور  شحیحص  رد  وا 

(792) .تسا هدومن  ساب  یفن  وا  زا  یلجع 

هتخاف یبا  نب  ریوث  - 4

باوج رد  وا  ینک ؟ یمن  لقن  تیاور  ریوث  زا  ارچ  هک  دش  لاؤس  قاحـسا  یبا  نب  سنوی  زا  ( 793) .تسا هدرک  ساب  یفن  وا  زا  یلجع 
(795) .تسا هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  يذمرت  لاح  نیع  رد  یلو  ( 794) .تسا یضفار  ریوث  تفگ :

( ق.ه  128  ) یفعج دیزی  نب  رباج  - 5

(796 «.) مدیدن یفعج  رباج  زا  رت  عرواب  ثیدح ، رد  نم  : » تسا هتفگ  نایفس 

(798) .تسا هدرک  یفرعم  یضفار  ار  وا  رجح  نبا  و  ( 797 ،) هدروا باسح  هب  هعیش  ياملع  ناگرزب  زا  ار  وا  یبهذ 

.تسا هدش  دراو  ( 801) يذمرت ننس  و  ( 800) هجام نبا  ننس  و  ( 799) دووادوبا ننس  رد  شتایاور  لاح  نیع  رد  یلو 
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ریمع نب  عیَمُج  - 6

لاح نیع  رد  یلو  ( 803) .تسا هدرک  یفرعم  یضفار  ار  وا  نایح  نبا  و  ( 802) .تسا هتسناد  ثیدحلا  حلاص  وگتسار و  ار  وا  متاحوبا 
.تسا هدش  دراو  ( 807) يذمرت ننس  و  ( 806) یئاسن ننس  و  ( 805 ،) هجام نبا  ننس  و  ( 804 ،) دووادوبا ننس  رد  شتایاور 

( ق.ه  65  ) ینادمه هَّللادبع  نب  ثراح  - 7

هیلع یلع  باحـصا  زا  یفوک ، ینادمه  دـسا  نب  بعک  نب  هَّللادـبع  نب  ثراح  ریهزوبا ، ماما  همالع ، : » دـیوگ یم  وا  همجرت  رد  یبهذ 
«. دما یم  باسح  هب  لوا  ردص  نایعیـش  زا  ملع و  ياه  تیفرظ  زا  دوب و  رایـسب  ملع  ياراد  هک  تسا  یهیقف  وا  دوعـسم ، نبا  مالـسلا و 

نیع رد  ( 810) .تسا هدش  هداد  عیشت  تبسن  وا  هب  هتفگ : رجح  نبا  و  ( 809 ،) هدرک یفرعم  عیشت  رد  هدننک  ولغ  ار  وا  ناّبح  نبا  ( 808)
لقن تیاور  وا  زا  ( 814 ،) ننس رد  یئاسن  و  ( 813 ،) ننـس رد  هجام  نبا  و  ( 812 ،) حیحص رد  يذمرت  و  ( 811) ننس رد  دووادوبا  لاح 

.دنا هدرک 

نیعا نب  نارمح  - 8

(816) .تسا هداد  تبسن  ندوب  یضفار  ضفر و  هب  ار  وا  رجح  نبا  و  ( 815) .تسا هدرمشرب  تاقث  هلمج  رد  ار  وا  ناّبح  نبا 

(817) .تسا هدش  دراو  هجام  نبا  ننس  رد  شتیاور  لاح  نیع  رد  یلو 

( ق.ه  50  ) رذنم نب  دایز  - 9

یـضفار ار  وا  رجح  نـبا  و  ( 819) هدروا باـسح  هب  هفوـک  ناـیلاغ  هلمج  زا  ار  وا  يدـع  نبا  و  ( 818) تاـقث هلمج  رد  ار  وا  ناـّبح  نبا 
(822 () 821) .تسا هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  يذمرت  کلذ  عم  یلو  ( 820) .تسا هدرک  یفرعم 

یفوک فیرط  نب  دعس  - 10

ار وا  یلع  نـب  ورمع  و  ( 824 ،) عیـشت رد  طرفم  ار  وا  سالف  و  ( 823 ،) عیشت رد  یلاغ  ار  وا  ناملـس  نب  ریـشب  نب  مکح  نب  نمحرلادبع 
و ( 827) يذـمرت ننـس  رد  شتایاور  لاح  نیع  رد  یلو  ( 826) .تسا هدرک  یفرعم  یـضفار  ار  وا  رجح  نـبا  و  ( 825 ،) عیشت رد  قرغ 

.تسا هدش  دراو  ( 828) هجام نبا  ننس 

يوحن مرَق  نب  نامیلس  - 11

(830) .تسا هدرک  یفرعم  هدوب ، یلاغ  ضفر  رد  هک  يا  یضفار  ار  وا  ناّبح  نبا  یلو  ( 829 ،) هتسناد هقث  ار  وا  لبنح  نب  دمحا 

هدش دراو  ( 834) يذمرت ننس  و  ( 833 ،) دووادوبا ننس  و  ( 832 ،) ملسم حیحص  و  ( 831) يراخب حیحـص  رد  شتایاور  لاح  نیع  رد 
.تسا

( ق.ه  250  ) یفوک ینجاور  يدسا  بوقعی  نب  داّبع  - 12
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زا یبهذ  یضفار و  ار  وا  رجح  نبا  لاح  نیع  رد  و  ( 835) .دنا هتسناد  قودص  ار  وا  یبهذ  رجح و  نبا  ینطقراد و  هقث و  ار  وا  متاحوبا 
(836) .تسا هدرمشرب  اه  تعدب  سوؤر  هعیش و  تالغ 

.تسا هدش  دراو  ( 839) هجام نبا  ننس  و  ( 838 ،) يذمرت ننس  و  ( 837 ،) يراخب حیحص  رد  وا  تایاور 

يزار سودقلا  نب  هَّللادبع  - 13

تبـسن ندوب  یـضفار  ضفر و  هب  ار  وا  رجح  نبا  يرجا و  دیبعوبا  لاح  نیع  رد  و  ( 840) .تسا هدرک  یفرعم  قودـص  ار  وا  رجح  نبا 
(844) يذمرت حیحص  و  ( 843) يراخب حیحـص  رد  وا  تایاور  ( 842) .تسا هدرک  یفرعم  یـضفار  یفوک  ار  وا  یبـهذ  و  ( 841 ،) هداد

.تسا هدما 

( ق.ه  233  ) يوره حلاص  نب  هَّللادبع  - 14

هدومن فیـصوت  ثیبخ  یـضفار  هب  ار  وا  ینطقراد  لاح  نیع  رد  یلو  ( 845) .تسا هدرک  یفرعم  قودـص  هقث و  ار  وا  نیعم  نـب  ییحی 
(847) .تسا هدش  دراو  هجام  نبا  ننس  رد  وا  تیاور  ( 846) .تسا

یفوک نیعا  نب  کلملادبع  - 15

(848) .تسا هدرک  یفرعم  دوش ، یم  هتشون  شثیدح  هک  یسک  ثیدحلا و  حلاص  قدص و  ار  وا  هاگیاج  متاحوبا 

رد شتایاور  لاـح  نیع  رد  و  ( 850) .دناد یم  یضفار  یعیـش  ار  وا  یلیقع  ( 849) .تسا هدرمـشرب  تاقث  هلمج  زا  ار  وا  ناـّبح  نبا  و 
.تسا هدش  دراو  ( 854) یئاسن ننس  و  ( 853 ،) يذمرت ننس  و  ( 852 ،) ملسم حیحص  و  ( 851 ،) يراخب حیحص 

( ق.ه  213-120  ) یسوم نب  هَّللادبع  - 16

(855) .تسا هدومن  یفرعم  هئیهلا  نسح  ثیدحلاریثک ، قودص ، هقث ، ار  وا  دعس  نبا 

وا هب  ار  مدرم  لبنح  نب  دـمحا  هک  هدرک  لـقن  هدـنم  نبا  ( 856) .تسا هتـسناد  حیحـص  رد  يراخب  خیاشم  زا  حیحـص و  ار  وا  ریثا  نبا 
، ملسم حیحص  و  ( 858 ،) يراخب حیحص  رد  وا  تایاور  لاح  نیع  رد  ( 857) .دوب ضفر  هب  فورعم  وا  هک  یلاح  رد  دومن ، یم  توعد 

.تسا هدما  ( 862) یئاسن ننس  و  ( 861 ،) هجام نبا  ننس  و  ( 860 ،) دووادوبا ننس  و  ( 859)

یفوک یلجب  ریما  نب  نامثع  - 17

«. دنا هدرک  تیاور  وا  زا  هقث  دارفا  دراد و  نامیا  تعجر  هب  تسا و  یلاغ  عیـشت ، رد  تسپ و  یبهذم  ياراد  وا  : » دیوگ یم  يدـع  نبا 
.تسا هدش  دراو  ( 866) هجام نبا  ننس  و  ( 865 ،) يذمرت ننس  و  ( 864 ،) دووادوبا ننس  رد  شتایاور  لاح  نیع  رد  ( 863)

( ق.ه  129  ) يرصب یمیت  دیز  نب  یلع  - 18
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و ( 868) .تسا هدرک  فیصوت  یضفار  ار  وا  عیرز  نب  دیزی  و  ( 867) .تسا هدرک  یفرعم  ثیدحلا  حلاص  هقث و  ار  وا  هبیش  نب  بوقعی 
ننس و  ( 871 ،) دووادوبا ننس  و  ( 870 ،) ملسم حیحـص  رد  شتایاور  لاح  نیع  رد  و  ( 869) .دناد یم  عیـشت  رد  یلاغ  ار  وا  يدع  نبا 

.تسا هدش  دراو  ( 873) هجام نبا  ننس  و  ( 872 ،) يذمرت

( ق.ه  195  ) یفوک قیرز  نب  رامع  - 19

(875) .تسا هدروا  تاقث  هلمج  رد  ار  وا  ناّبح  نبا  و  ( 874 ،) هدرک یفرعم  هقث  ار  وا  یبهذ 

، یئاسن ننس  و  ( 878 ،) دووادوبا ننس  و  ( 877 ،) ملسم حیحـص  رد  شتایاور  لاح  نیع  رد  و  ( 876) .دناد یم  هضفار  زا  ار  وا  ینامیلس 
.تسا هدش  دراو  ( 880) هجام نبا  ننس  و  ( 879)

( ق.ه  172  ) يرکب تباث  نب  ورمع  - 20

ننس و  ( 882 ،) يذمرت ننس  رد  شتایاور  لاح  نیع  رد  و  ( 881) .دنا هداد  تبسن  ندوب  یضفار  ضفر و  هب  ار  وا  دووادوبا  رجح و  نبا 
.تسا هدش  دراو  ( 883 ،) دووادوبا

( ق.ه  222  ) داّنق داّمح  نب  ورمع  - 21

(884) .تسا هدرک  یفرعم  هقث  ار  وا  یمرضح  هَّللادبع  نب  دّمحم  قودص و  ار  وا  متاحوبا 

هب ار  وا  رجح  نـبا  ( 885) .تسا هضفار  زا  وا  تفگ : مدرک ؟ لاؤس  هحلط  نب  داّـمح  نب  ورمع  هراـبرد  دووادوـبا  زا  دـیوگ : یم  يرجا 
رد شتاـیاور  لاـح  نیع  رد  ( 887) .تـسا هدرک  یفرعم  قودـص  یـضفار  ار  وا  یبـهذ  و  ( 886 ،) هداد تبـسن  ندوب  یـضفار  ضفر و 

.تسا هدش  دراو  ( 889) دووادوبا ننس  و  ( 888 ،) ملسم حیحص 

( ق.ه  127  ) یفوک دیبع  نب  هَّللادبع  نب  ورمع  - 22

هللا یلصربمایپ  باحـصا  زا  رفن  تشه  یـس و  زا  هک  دنا  هدرک  یفرعم  هقث  ار  وا  یلجع  متاحوبا و  لبنح و  نب  دمحا  نیعم و  نب  ییحی 
نیع رد  ( 891) .دنا هدروا  باسح  هب  هیماما  هعیـش  لاجر  زا  ار  وا  یناتـسرهش  هبیتق و  نبا  ( 890) .تسا هدینش  تیاور  ملـسو  هلاو  هیلع 

، يذمرت ننـس  و  ( 895 ،) یئاسن ننـس  و  ( 894 ،) دووادوبا ننـس  و  ( 893 ،) ملسم حیحـص  و  ( 892 ،) يراخب حیحـص  رد  شتایاور  لاح 
.تسا هدش  دراو  ( 897 ،) هجام نبا  ننس  و  ( 896)

یفوک لیذه  نب  بلاغ  - 23

.دنا هتسناد  ضفر  هب  بوسنم  یضفار و  ار  وا  رگید  یخرب  رجح و  نبا  لاح  نیع  رد  و  ( 898) .تسا هدرک  یفرعم  قودص  ار  وا  یبهذ 
(900) .تسا هدش  دراو  یئاسن  ننس  رد  وا  تایاور  ( 899)

( ق.ه  160  ) یعازخ دشار  نب  دّمحم  - 24
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: تفگ هک  هدرک  لقن  قازرلادبع  زا  يراخب  .دـنا  هتـسناد  ( 902) ثیدـحلا نسح  قودـص و  ار  وا  متاحوبا  و  ( 901 ،) هقث ار  وا  یئاـسن 
شتایاور لاح  نیع  رد  ( 904) .تسا هدرک  یفرعم  یـضفار  ار  وا  دشار  نب  دّمحم  ( 903) .مدیدن وا  زا  رت  عرواب  ثیدح  رد  ار  یـسک 

.تسا هدش  دراو  ( 908) يذمرت ننس  و  ( 907 ،) یئاسن ننس  و  ( 906 ،) هجام نبا  ننس  و  ( 905 ،) دووادوبا ننس  رد 

يرضح سیق  نب  یسوم  - 25

.تسا هتـسناد  ضفر  رد  ناـیلاغ  زا  ار  وا  یلیقع  .دـنا  هدرک  یفرعم  ( 910) هقث ار  وا  نیعم  نـب  ییحی  و  ( 909) قودـص ار  وا  رجح  نبا 
(912) .تسا هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  دوخ  ننس  رد  دووادوبا  لاح  نیع  رد  ( 911)

یشرق ءانیم  یبا  نب  ءانیم  - 26

.تسا هدش  هداد  تبسن  ندوب  یضفار  ضفر و  هب  وا  دیوگ : یم  رجح  نبا  لاح  نیع  رد  ( 913) .تسا هتسناد  تاقث  زا  ار  وا  ناّبح  نبا 
(915) .تسا هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  شحیحص  رد  يذمرت  ( 914)

یفوک هَّللادبع  نب  حصان  - 27

ار وا  یلیقع  ( 917) .تسا هدرمـشرب  ناگدـننک  تداـبع  زا  ار  وا  یبهذ  و  ( 916 ،) هدرک یفرعم  يدرم  بوـخ  ار  وا  حـلاص  نب  نـسح 
(919) .تسا هدما  يذمرت  حیحص  رد  شثیدح  لاح  نیع  رد  ( 918) .دناد یم  یضفار 

یفوک ثراح  نب  عیفن  - 28

ار وا  یلیقع  و  ( 921) .دـناد یم  هفوک  رد  ناـیلاغ  هلمج  زا  ار  وا  يدـع  نبا  و  ( 920) .تسا هدرمـشرب  تاقث  هلمج  زا  ار  وا  ناـّبح  نبا 
.تسا هدما  ( 923) هجام نبا  ننس  و  ( 922 ،) يذمرت ننس  رد  شتایاور  لاح  نیع  رد  .دناد  یم  ضفر  رد  یلاغ 

یلجع دعس  نب  نوراه  - 29

ملسم لاح  نیع  رد  ( 925) .دناد یم  ندوب  یـضفار  ضفر و  رد  یلاغ  ار  وا  یلیقع  ( 924) .تسا هدرک  یفرعم  قودص  ار  وا  رجح  نبا 
(926) .تسا هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  دوخ  حیحص  رد 

یفوک دیرب  نب  مشاه  - 30

یم يدـع  نبا  ( 929) .تـسا هداد  وا  هـب  ضفر  تبـسن  یبـهذ  .دـنا  هدرک  قـیثوت  ار  وا  نارگید  و  ( 928) رجح نـبا  و  ( 927) نیعم نبا 
(932) یئاسن ننس  و  ( 931 ،) دووادوبا ننـس  رد  شثیداحا  لاح  نیع  رد  ( 930) .تسا هتـشاد  ولغ  عیـشت  رد  وا  هک  هدش  هتفگ  : » دیوگ

.تسا هدش  دراو 

حارج نب  عیکو  - 31

عیکو زا  رتظفاح  رت و  تیفرظ  اب  ار  یسک  نم  هک  تسا  هتفگ  لبنح  نب  دمحا  ( 933) .تسا هدرک  یفرعم  ملع  ياهایرد  زا  ار  وا  یبهذ 
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(935) .تسا هدرک  یفرعم  تّجح  ثیدحلا و  ریثک  عیفر ، ملاع ، نومام ، هقث ، ار  وا  دعس  نبا  ( 934) .مدیدن

صخـش نالف  هک : وحن  نیا  هب  دوب  یخویـش  ياه  مان  نا  رد  هک  مدـید  یحول  هیواـعم  نب  ناورم  دزن  نم  : » دـیوگ یم  نیعم  نب  ییحی 
ننس و  ( 938 ،) ملسم حیحص  و  ( 937 ،) يراخب حیحـص  رد  وا  ثیداحا  لاح  نیع  رد  ( 936 «.) تسا یضفار  عیکو  و...و  تسا  یضفار 

.تسا هدش  دراو  ( 941) هجام نبا  ننس  و  ( 940 ،) يذمرت ننس  و  ( 939 ،) دووادوبا

يدیسا باّبح  نب  سنوی  - 32

(943) .تسا هدرک  یفرعم  قودص  ار  وا  رجح  نبا  و  ( 942 ،) قودص هقث و  ار  وا  نیهاش  نبا 

روط هب  ار  وا  یبهذ  و  ( 945) .تسا هدش  هداد  تبـسن  ضفر  هب  وا  دیوگ : یم  رجح  نبا  و  ( 944 ،) هتسناد ضفر  رد  یلاغ  ار  وا  یلیقع 
هدما ( 949) يذمرت ننس  و  ( 948 ،) هجام نبا  ننس  و  ( 947 ،) یئاسن ننـس  رد  شتایاور  لاح  نیع  رد  ( 946) .دناد یم  یضفار  حیرص 

.تسا

( ق.ه  150  ) یلامث هزمحوبا  - 33

(951) .تسا هدما  يذمرت  حیحص  رد  شتایاور  لاح  نیع  رد  یلو  ( 950 ،) دنا هتسناد  هضفار  زا  ار  وا  ینامیلس  رجح و  نبا 

یلدج هَّللادبعوبا  - 34

ار وا  دمحا  یلو  ( 953) .تسا هدرک  یفرعم  افلخ  هب  ضغب  ياراد  یعیش و  ار  وا  یبهذ  ( 952) .تسا هدرک  قیثوت  ار  وا  نیعم  نب  ییحی 
، دووادوبا ننس  رد  شتایاور  لاح  نیع  رد  ( 954) .تسا هدرک  رکذ  هضفار  زا  نایلاغ  یماسا  نیب  رد  ار  وا  هبیتق  نبا  تسا  هدومن  قیثوت 

.تسا هدش  دراو  يذمرت  ننس  و  ( 955)

هضفار تّمذم  رد  تایاور  یخرب  دقن 

لقن هضفار  دروم  رد  تیاور  راهچ  مصاع  یبا  نبا  دسیون : یم  هعیـشلا » بهذم  لوصا   » رد يرافقلا  یلع  نب  هَّللادـبع  نب  رـصان  رتکد 
(956) .تسا هدرک  ثیداحا  نا  فعض  هب  حیرصت  اه  نا  دنس  یسررب  رد  ینابلا  نیدلارصان  یلو  تسا ، هدرک 

مهل تیبلا ، لها  ّبح  نولحتنی  موق  یتّما  یف  نوکیـس  یلع  ای  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـنک  یم  لـقن  یناربط  زا  هاـگ  نا 
«. نوکرشم مّهناف  مهولتاق  هضفارلا ، نوّمسی  زبن ،

(957) .تسا هدش  فیعضت  هک  دشاب  یم  میمت  نب  جاجح  ثیدح ، دانسا  رد  دیوگ : یم  سپس 

، هّنجلا یف  کباحصاو  تنا  یلع  ای  رشبا  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  ( 958 «) هنسلا  » رد مصاع  یبا  نبا  زا  زین  و 
ام هَّللا ! لوسر  ای  تلق : .نوکرشم  مّهناف  مهدهاجف  متیقل  اذاف  هضفارلا ، مهل : لاقی  مالـسالا  نوضفری  موق  کّبحی  ّهنا  معزی  نّمم  ّنا  الا 

«! فلسلا یلع  نونعطیو  هعامج ، الو  هعمج  نودهشیال  لاق : مهیف ؟ همالعلا 
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(959) .تسا هدروا  هعوضوم  ثیداحا  رد  ار  ثیدح  نیا  یناکوش  دیوگ : یم  سپس 

اریز تسا ؛ هدرب  یپ  هدـما  هضفار  ظفل  اهنا  رد  هک  هعوفرم  ثیداحا  نیا  بذـک  هب  هیمیت  نبا  ( » 960 :) دسیون یم  يرافق  رتکد  هاگ  نا 
(961) .تسا هدوبن  هدش  هتخانش  يرجه  مود  نرق  ات  هضفار  مسا 

زین رگید  ياـه  هار  زا  اـنعم  نیا  هب  : » دـیوگ یم  هضفار  تمذـم  رد  ساـبع  نبا  هعوفرم  ثیدـح  لـقن  زا  دـعب  لئالدـلا »  » رد زین  یقهیب 
(962 «) .تسا رتاناد  ادخ  و  تسا ، دنسلا  فیعض  اه  نا  مامت  هک  هدیسر  یتایاور 

زین تهج  نیمه  هب 
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.دنا هدروا  تاعوضوملا »  » و هیهانتملا » للعلا   » رد يزوجلا  نبا  و  ءافعضلا »  » رد ار  ثیداحا  نیا  یلیقع 

یبعش تیاور  یسررب 

یبعش تیاور  یسررب 

مهّتم یتسیاـشان  تافـص  هب  ار  ناـنا  هدرک و  هلمح  هعیـش  رب  ادـیدش  هّنـسلا » جاـهنم   » صوصخلا یلع  دوخ  ياـه  باـتک  رد  هیمیت  نبا 
تیاور هب  دانتـسا  اب  هلمج  نا  زا  تسا ؛ هدومن  یلعج  یتایاور  هب  دانتـسا  اه  نا  رد  هتخاس و  دراو  نانا  رب  یتاماهّتا  زین  و  تسا ، هتخاـس 

: دیوگ یم  وا  .تسا  هدرک  هسیاقم  دوهی  اب  ار  هعیش  یبعش ،

نب رفعج  زا  یطـساو ، دـیلو  نب  دـمحا  زا  نوراه  نب  مساقلا  یبا  نب  دّـمحم  زا  هنـسلا ،» یف  فطللا   » باتک رد  نیهاـش  نب  ضفح  وبا  »
نیا زا  ار  امـش  نم  دـیوگ : یم  وا  هک  هدرک  لقن  یبعـش  زا  شردـپ  زا  لوغم ، نب  کـلام  نب  نمحرلادـبع  زا  یطـساو ، یـسوط  ریـصن 

يدوبان تهج  هب  هکلب  دندشن ، مالسا  لخاد  لیم  تبغر و  اب  نانا  تسا ، هضفار  اه  نا  رش  هک  مراد  یم  رذحرب  هدننک  هارمگ  ياهاوه 
 . ...دنتفریذپ ار  مالسا  نا ، رب  ضرعت  و 

نیب تسین -  شیب  یتمهت  غورد و  هک  دوخ  لایخ  هب  ار  اه  تهابـش  زا  یهوجو  هدـمارب ، دوهی  هضفار و  نیب  هباـشت  ددـص  رد  هاـگ  نا 
هکئالم نیب  زا  ار  وا  هدمارب و  لیئربج  رب  بیع  صقن و  ندرک  دراو  ددص  رد  دوهی  هک : نیا  هلمج  نا  زا  دـنک ، یم  لقن  هتـسد  ود  نیا 

(963) ...تسا هدرک  لزان  دّمحم  رب  ار  یحو  هابتشا  هب  لیئربج  دنیوگ : یم  هضفار  هک  هنوگ  نامه  دنناد ، یم  دوخ  نمشد 

خساپ

نبا هک  هنوگ  نامه  تسا ، فیعض  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلادبع  عوقو  تهج  هب  یبعش ، زا  نا  ياهدنـس  ددعت  اب  ثیدح  نیا  الوا :
هدرک فیعـضت  ار  وا  اه  نا  نییلاجر  ّتنـس و  لها  ياملع  زا  يرگید  هدـع ي  زین  .تسا و  هدرک  هراـشا  نا  هب  شمـالک  رخا  رد  هیمیت 

: هلمج نا  زا  دنا ؛

قافتا دیوگ : یم  هّنسلا ،» باتک   » رد لالخ  رکبوبا   - 1
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(964) .تسا لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلادبع  فیعضت  رب  املع 

(965) .تسا مدرم  نیرتوگ  غورد  زا  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلادبع  دیوگ : یم  دّمحم  نب  حلاص  یلعوبا   - 2

.تسا باّذـک  وا  دـیوگ : یم  وا  اب  هطبار  رد  زین  و  ( 966) .تسین هقث  صخـش  وا  ما ، هدـید  ار  وا  نم  دـیوگ : یم  نیعم  نـب  ییحی   - 3
(967)

(968) .میدومن هراپ  ار  وا  ثیداحا  ام  دیوگ : یم  لبنح  نب  دمحا   - 4

چیه و  تسا ، هدننز  تمهت  وگغورد و  رایـسب  یـصخش  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلادـبع  دـیوگ : یم  یلـصوم  رامع  نب  دّـمحم   - 5
(969) .درادن کش  بلطم  نیا  رد  سک 

.دنک یم  لعج  ثیداحا  هک  تسا  یسک  وا  دیوگ : یم  ثعشا  نب  نامیلس  دوادوبا   - 6

ار وا  ّتنـس  لها  نییلاجر  زا  رگید  یتعامج  یئاسن و  يدعـس ، ناّبح ، نبا  يراخب ، ینطقراد ، یناـجزوج ، هعرزوبا ، اـیرکز ، وبا  زین  و 
(970) .دنا هدرک  فیعضت 

ددص رد  یلو  هدش  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلادبع  دوجو  تهج  هب  ثیدح  فعـض  هّجوتم  هچرگ  ثیدـح ؛ رخا  رد  هیمیت  نبا  ایناث :
لقن يددعتم  ياه  هار  زا  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلادبع  زا  ربخ  نیا  : » دیوگ یم  وا  دنک ، ناربج  هنوگ  نیا  ار  نا  فعض  هک  هدمارب 

« .دنک یم  قیدصت  ار  رگید  یخرب  اه  نا  زا  یخرب  هک  هدش 

تیاهن رد  قرط  ترثک  اریز  دنک ؛ ّلح  ار  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلادبع  فعـض  لکـشم  دناوت  یمن  تسا و  دـساف  فرح  نیا  یلو 
تابثا هب  جایتحا  یبعـش  زا  وا  شردـپ و  زا  وا  تیاور  تّحـص  یلو  تسا ، هدـش  رداص  نمحرلادـبع  زا  مالک  نیا  هک  دـنک  یم  تابثا 

.تسین تابثا  لباق  هیجوت  نا  اب  هک  دراد 

ار نا  زین  هباحص  زا  کی  چیه  هدشن و  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  تهج  نا  زا  یلو  دشاب  حیحص  ربخ  هک  نیا  ضرف  رب  اثلاث :
هجرد زا  دنا ، هدرکن  تیاور 
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نا رب  یلیلد  هدوبن و  تّجح  ّقح  تخانـش  يارب  زگره  شمـالک  هک  تسا ، یبعـش  اـهنت  ماـهتا  نیا  لـقان  يوار و  .تسا  طـقاس  راـبتعا 
.تسا اربم  نا  زا  هیماما  هعیش  اعطق  هک  تسا  ییاه  ییوگ  هفازج  تاماهتا و  زا  رپ  ربخ  نا  رد  هک  اصوصخ  تسین ؛

یلاح رد  هضفار  رب  وت  در  تسیچ  : » دیوگ یم  وا  هب  یبعش  زا  ثیدح  يوار  هدش و  یفرعم  هعیش  ياسؤر  زا  یبعـش  ربخ ، نا  رد  اعبار :
.دشاب و اه  نا  ياسؤر  زا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  هدوبن  هعیش  زا  یبعش  هک  میناد  یم  اعطق  هک  یلاح  رد  یشاب »؟ یم  نانا  سیئر  وت  هک 
ار وا  لاوحا  هک  یناسک  زا  يدـحا  .دـناد  یم  هتفای ، عالطا  وا  لاوحا  همجرت و  رب  ای  هتخانـش  ار  وا  هک  یـسک  ره  هک  تسا  یبلطم  نیا 

.دنا هدرک  یفرعم  مور  هاشداپ  هب  ناورم  نب  کلملادبع  ناسر  مایپ  ار  وا  هکلب  دنا ، هدرکن  یفرعم  یعیش  ناونع  هب  ار  وا  دنا ، هدرک  لقن 
.تسا هدوب  یضاق  هیما  ینب  فرط  زا  هک  یسک  ( 971)

یلالد تالاکشا 

یلالد تالاکشا 

دوهی هعیش و  نیب  هک  ار  یهباشت  هوجو  میزادرپ و  یم  نا  تلالد  یسررب  هب  نا ، رب  ندومن  هشدخ  ثیدح و  نیا  دنـس  یـسررب  زا  دعب 
.درک میهاوخ  دقن  هداد ، رارق 

لوا هیبشت  دقن 

رب هدـش و  دراو  مالـسا  لها  رب  رارـضا  تهج  هب  هکلب  تسا ، هدـشن  دراو  مالـسا  نید  رد  تبغر  لیم و  اب  هضفار  هک  دـنک  یم  اعدا  وا 
اه نا  هلمج  زا  .دوـمن  دـیعبت  رگید  ياـهروشک  اهرهـش و  هب  هدز و  شتا  ار  ناـنا  هنع  هللا  یـضر  یلع  و  دـنتفریذپ ، ار  نا  مالـسا  لـها 

 . ...درک دیعبت  طاباس  هب  ار  وا  ترضح  هک  تسا  نمی  ياعنص  زا  يدوهی  ابس  نب  هَّللادبع 

خساپ

.دنتسه يربتم  نانا  زا  نایعیش  و  یضفار ، هن  دنا و  هدوب  هعیـش  هن  نانا  هک  تسا  ابـس  نب  هَّللادبع  ناوریپ  هضفار  زا  وا  دوصقم  رگا  الوا :
ناوریپ و زا  هقرف  نیا  هکلب  تسا ، هدومنن  دیعبت  هدزن و  شتا  ار  اه  نا  ترضح  هک  دنتـسه ، یماما  هدزاود  نایعیـش  نانا  هب  دارم  رگا  و 

.دنیا یم  باسح  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  یقیقح  راصنا 

ییاعدا نیا  هدـش ، نید  نیا  رد  لخاد  مالـسا  لها  هب  ندز  هبرـض  تهج  هب  یماما  هدزاود  هیـضفار  هعیـش  هک  هدـش  اعدا  هک  نیا  ایناث :
رد ار  اعدا  نیمه  زین  ام  تسا ، اعدا  فرـص  هب  بلطم  کی  تابثا  رگا  و  تسا ، هتـشادن  هعیـش  ار  یفده  نینچ  زگره  اریز  لطاب ؛ تسا 

.مینک یم  نانا  قح 

مود هیبشت  دقن 

رد تیحالص  اهنت  تماما  دنیوگ : یم  زین  هضفار  دراد ، دوواد  لا  رب  تیحالص  اهنت  تنطلـس  کلم و  دنیوگ : یم  دوهی  دیوگ : یم  وا 
.دراد هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دالوا 
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خساپ

دیاقع مهف  رد  هابتشا  تهج  هب  هنافساتم  یلو  دسرب ، ثرا  هب  شدنزرف  هب  لبق  هفیلخ  زا  ات  تسین  یثوروم  تفالخ  تماما و  دیدرت  یب 
ور نیا  زا  دناد ، یم  یثوروم  ار  تماما  هک  دنا  هدومن  مهتم  ار  هعیش  يزوت ، هنیک  ای  لهج  يور  زا  تنس  لها  زا  یهورگ  هیماما ، هعیش 

مینک و ثحب  عوضوم  نیا  هرابرد  تسا  بسانم  اذل  .دنک  یم  هصالخ  ربمایپ  هیرذ  رد  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینیـشناج  تماما و 
هلاو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هیرذ  رد  ار  نا  دـناد ، یمن  یثوروم  ار  تماما  تفـالخ و  هک  نیا  نیع  رد  هعیـش  ارچ  هک  میناـسرب  تاـبثا  هب 

؟ دنک یم  هصالخ 

اه ترابع  لقن 

(972 «) .تسین ثراوت  هب  تفالخ  هک  دنا  قفّتم  ناناملسم  : » دیوگ یم  مزح  نبا   - 1

(973 «) .دنا یثوروم  تماما  توبث  هب  لئاق  هیدنوار  ياه  هقرف  زا  یخرب  : » دیوگ یم  يدادغب  رهاقلادبع   - 2

يرگید ّصن و  یکی  دراد : دوـجو  هار  ود  ماـما ، نـییعت  يارب  دـندقتعم  هیــسابع  : » دــیوگ یم  دــیرجت » حرــش   » رد یّلح  همـالع   - 3
(974 «) .ثاریم

(975 «) .تسا یثوروم  تماما  هک  دنرواب  نیا  رب  هیماما  رثکا  : » دیوگ یم  زین  يدادغب  رهاقلا  دبع   – 4

اب تموکح ، دروم  رد  تسوا  تلاسر  لماح  هک  وا  هداتـسرف  لوا و  یعاد  هاگدید  هک  تسا  یهیدب  : » دیوگ یم  يودن  نسحلاوبا   - 5
، لمع شور ، قوذ ، تعیبط ، رد  ارگ ، يدام  نانارمکحو  یـسایس ، ناربهر  نایوج و  گنج  ناـحتاف و  اـه و  تموکح  ریاـس  هاگدـید 

ناهج رب  هرطیس  عمط  هک  ملاع ، ناربهر  اهرهش و  ناحتاف  نامکاح و  ياه  شالت  روحم  ...دنشاب .  هتشاد  شحاف  قرف  هجیتن ، دصقم و 
لوط رد  راکـشا  یتقیقح  نیا  .تسا  یثوروم  یتموکح  سیـسات  تسا ، صاخ  يروشک  ییاپرب  نانا  فده  نیرت  یلاع  زین  دنراد و  ار 

«. ...تسا خیرات 

ادخ و فادها  اب  تفالخ  تماما و  هلاسم  رد  هیماما  هعیش  هدیقع  : » هک دریگ  یم  هجیتن  دوخ  مالک  زا  رخا  رد 
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(976 «.) تسا یثوروم  تموکح  نامه  هک  درادن ؛ يراگزاس  وا  لوسر 

ماهتا دقن 

ماهتا دقن 

: هک تسا  نیا  دنا  هتفرگ  صوصخ  نیا  رد  هک  ییاهداریا  هب  ام  خساپ 

لوـسر بناـج  زا  یفرعم  لاـعتم و  دـنوادخ  بناـج  زا  ّصن  ماـما ، نییعت  هار  اـهنت  هـک  دراد  عاـمجا  بـلطم  نـیا  رب  هیماـما  هعیـش   - 1
دننک یم  کّسمت  کِّبر » ْنِم  کَیلا  َلْزنا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسرلا  اهیا  ای  هفیرش « : هیا  هب  اذل  و  تسا ، موصعم  ناماما  هلاو و  هیلع  هللا  یلـصادخ 

تقیقح رد  سپ  .تسا  هدوب  مدرم  هب  دنوادخ  بناج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  غالبا  رومام  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک 
، دنک یم  غالبا  رومام  ار  وا  هلاو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  یحو  اب  هک  تسا  تماما  يارب  قیال  یـصخش  بصن  رب  یهلا  تیـشم  هدارا و 

بناج زا  هک  ار ، دوخ  زا  دـعب  ماما  زین  ناماما  زا  کیره  .تسا  هدرک  حیرـصت  تیب  لها  کیاکی  تماما  رب  راوگرزب  نا  ور ، نیمه  زا 
.درادن تثارو  هب  یطبر  چیه  نخس  نیا  .دنا  هدرک  یفرعم  هدش ، نیعم  دنوادخ 

یپ ّهلدا  رگید  نیلقث و  ریدـغ ، ثیدـح  لیبق  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریاس  بلاط و  یبا  نب  یلع  تیالو  تماما و  هلدا  رب  يرورم  اب   - 2
تماما و رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ریاـس  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  بصن  رب  دـیکا  رارـصا  شلوسر  لاـعتم و  دـنوادخ  هک  میرب  یم 
داماد و هتـساوخ  یم  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هتـشاد و  يدنواشیوخ  هبنج  دیکات  همه  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  ایا  .دنا  هتـشاد  تیالو 

؟ تسا هدوب  یثوروم  تموکح  ییاپ  رب  ددص  رد  تایاور  نیا  اب  و  دنسرب ، ییاون  هب  ات  دناسرب  تموکح  هب  ار  شیاه  هون 

هدش عقاو  هک  ار  هچنا  میراذگ و  یمن  قرف  ّقح »  » و عقاو »  » نیب ام  هک  تسا  نیا  یساسا  لکشم 
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زا مه  ار  ّقح  دننیب ، یم  رکبوبا  باختنا  اب  ار  یجراخ  عقاو  نوچ  تنـس  لها  .تسین  نینچ  نیا  هک  یلاح  رد  مینادـب  ّقح  میهاوخ  یم 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانا  سار  رد  تیب و  لها  لابند  هب  هعیش  رگا  ای  .تسا  هدوب  ّقح  رب  وا  دنیوگ  یم  دننیب و  یم  دید  نیا 

تسا و يرگید  زیچ  یساسا  لکـشم  یلو  .تسا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تفالخ  تموکح و  ندرک  یثوروم  ددص  رد  تسا ،
تنس و باتک ، تسا و  نا  دیؤم  زین  لقع  هدما و  تنس  باتک و  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  ّقح  و  میـشاب ؛ ّقح  عبات  دیاب  ام  هک  نیا  نا 

.دنک یمن  قیبطت  مالسلا  مهیلع  موصعم  تیب  لها  ریغ  رب  لقع 

یلع ماما  هب  تماما  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ردارب  هک  هیفنح  نب  دّمحم  دوجو  اب  ارچ  تسا  یثوروم  هعیـش  دزن  تماما  رگا   - 3
تقایل تماما ، ماقم  يارب  هیماما  هعیش  هک  نیا  رگم  تسین  نیا  دش ؟ لقتنم  مالسلا ، هیلع  ترضح  نا  دنزرف  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب 

.دبای یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رد  یلو  دنیب  یمن  هیفنح  نب  دمحم  رد  ار  نا  تسا و  لئاق  یتاذ 

رد دـیاب  تماما  هک  تسا  نا  دوصقم  رگا  تسیچ ؟ تماما  رد  تثارو  زا  دارم  هک  مینک  یم  لاؤس  وا  لاـثما  يوون و  نسحلاوبا  زا   - 4
هدرک هراشا  نا  هب  نیقیرف  رداصم  رد  رتاوتم ، صوصن  رباـنب  هلاو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دوخ  ار  نیا  هک  دـشاب  صاـخ  هلیبق  کـی 

.تسا

یمن مامت  ایند -  رما -  نیا  دومرف : هک  میدینش  میدیسر ، هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـضحم  مردپ  اب  : » دیوگ یم  هرمـس  نب  رباج 
هب دش ، یفخم  نم  رب  هک  دومرف  ینخس  هاگ  نا  .دننک  تموکح  نانا  رب  هفیلخ  هدزاود  هک  نا  ات  دوش 
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همه دندومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ : باوج  رد  مردپ  دومرف ؟ هچ  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدرک : ضرع  مردپ 
(977 «) .دنشیرق زا  نانا 

ره دراد ؟ ییانعم  هچ  شیرق  رد  اهنت  تفالخ  تماما و  هک : دنهد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دنناوت  یم  هنوگچ  وا ، لاثما  يوون و  نسحلا  وبا 
تماما و دـنیوگب  هک  نیا  زج  دـنرادن  یهیجوت  چـیه  اعبط  .مینک  یم  لوبق  ام  دـنراد ، نا  لاـثما  تیاور و  نیا  رد  ناـشیا  هک  یهیجوت 

مرکا ربمایپ  تیب  لها  هرابرد  ام  ار  هیجوت  نیمه  .تسا  هداد  رارق  شیرق  رد  دـنوادخ  ار  اه  تیلباـق  نیا  تساـه و  تیلباـق  هب  تفـالخ 
هیلع یلع  ماما  دنربمایپ و  دالوا  اه  نیا  هک  نیا  فرـص  هب  مییوگب  هک  تسا  نا  تثارو  زا  دارم  رگا  .مینک  یم  نایب  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

.تسین دقتعم  انعم  نیا  هب  هیماما  هعیش  اعطق  دشاب ، هتشادن  ار  ماقم  نیا  تیلباق  ولو  دشاب  ماما  دیاب  تسا ، وا  داماد  مالسلا 

: هلمج زا  طرـش ؛ نیدـنچ  ماما  يارب  نانا  هک  میرب  یم  یپ  تماـما ، ثحبم  رد  هیماـما ، هعیـش  یمـالک  ياـه  باـتک  هب  هعجارم  اـب   - 5
نیا دراد ؟ ییانعم  هچ  اهطرـش  نیا  نایب  رگید  تسا  یثوروم  نانا  دزن  تماما  رگا  لاح  .دنلئاق  ...و  ّیندل  ملع  ندوب ، لضفا  تمـصع ،

.درادن دوجو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ریغ  رد  خیرات ، تایاور و  دانتسا  هب  هک  تسین ، اه  تقایل  نایب  زج  يزیچ  اهطرش 

، دنشاب هزنم  نا  زا  دیاب  ایبنا  تسا و  يدام  ياه  تموکح  راعـش  یثوروم  ِتموکح  دیوگ ؛ یم  يوون  نسحلاوبا  هک  هنوگ  نا  رگا   - 6
، ار یتثارو  تموکح  هک  نا  اب  تقوم ؟ یمئاد و  تموکح  نیب  ناربمایپ و  رگید  هلاو و  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  نیب  تسا  قرف  هچ 

: مینک یم  هدهاشم  هتشذگ  يایبنا  رد  اه  تیلباق  نتفرگ  رظن  رد  اب 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
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یم دسح  ای  ( » 978 (؛» امیِظَع اْکُلم  ْمهانیَتاو  َهَمکِْحلاو  َباتْکلا  َمیهاْربا  َلا  انیَتا  دَقَف  ِهلْـضَف  نِم  هَّللا  ُمهاتا  ام  یلَع  َساّنلا  َنودُـسْحی  ْما  » 
اه نا  هب  میداتـسرف و  تمکح  باتک و  میهاربا  لا  رب  ام  هتبلا  هک  دومن  دـنم  هرهب  دوخ  لضف  هب  ادـخ  ار  اـه  نا  نوچ  مدرم  اـب  دـنزرو 

« .میدرک اطع  گرزب  ییاورنامرف 

یگتسیاش نداد  اب  تقیقح  رد  نیا ، هک  دنتـساوخ  یم  دوخ  هیرذ  يارب  ار  توبن  ای  تماما  ایبنا ، زا  یخرب  هک  مینیب  یم  رگید  يوس  زا 
.تسا لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  نانا  هب 

ْنِمو َلاق  اماما  ِساّنِلل  ُکلِعاج  ّیِنا  َلاق  َّنهَّمَتاَف  ٍتاـِملِکب  هُّبر  َمیهاْربا  یلَْتبا  ِذاو  میهاوخ « : یم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هراـبرد 
هب ار  همه  وا  دومرف و  ناحتما  دـنچ  يروما  هب  ار  میهاربا  دـنوادخ  هک  یماگنه   [ را دایب  ( »] 979 (؛» َنیِِملاّظلا يدهَع  ُلانی  َال  َلاق  ِیتیرُذ 

یهاوخ اـطع  زین  نم  نادـنزرف  هب  ار  ییاوشیپ  نیا  درک : ضرع  .مدـیزگرب  قلخ  ییاوشیپ  هب  ار  وـت  نم  تفگ : ودـب  ادـخ  دروا ، ياـج 
« .دسر یمن  ناراکمتس  هب  زگره  نم  دهع  دنشاب ] نا  هتسیاش  رگا  : ] دومرف درک ؟

میهاربا ترـضح  هیرذ  زا  نارگمتـس  صوصخ  زا  هکلب  هدرکن ، یفن  قلطم  روط  هب  ار  یبسن  یثوروم و  تموکح  دـنوادخ  هیا  نیا  رد 
رد يرگید ، ربماـیپ  ره  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  لـسن  هیرذ و  هک  دوش  یم  موـلعم  ور  نیا  زا  .تسا  هدوـمن  یفن  مالـسلا  هیلع 

هدهع هب  ار  هعماج  يربهر  تماما و  ماقم  دنناوت  یم  سفن ، هب  ملظ  هچ  قلخ و  هب  ملظ  هچ  ادخ ، هب  ملظ  هچ  دنشابن ؛ ملاظ  هک  یتروص 
.دنریگ

زا لاعتم  دنوادخ  .دهد  رارق  دوخ  ریزو  ناونع  هب  ار  یـسک  شلها  زا  هک  دهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زین  و 
(980 (؛» یِخا َنوراه  ِیلها  ْنِم  اریزو  ِیل  ْلَعْجاو  دیامرف « : یم  یسوم  ترضح  لوق 
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 .« نادرگ نم  ریزو   ] ار نوراه  مردارب  .هد  رارق  نم  يارب  يروای  نم  هداوناخ  زا  زین ]  ] «و

هیلعربمایپ هک  دشاب  نیا  مزال  ياه  تقایل  همیمض  اب  دریگ  یم  رارق  ربمایپ  لسن  رد  توبن  ای  تفالخ و  تماما ، هک  نیا  تلع  دیاش   - 7
هک یتروص  رد  زین  مدرم  .دنک  یم  ادیپ  یصاخ  تیبوبحم  مدرم  نایم  رد  هتفرگ و  اج  اه  بلق  رد  شتالامک ، توبن و  توبث  اب  مالسلا 
زا تعاطا  ددص  رد  تفرگ  رارق  تبحم  دروم  هک  یسکره  دنراد و  یم  تسود  زین  ار  وا  ِحلاص  ناگتـسباو  دنرادب ، تسود  ار  یـسک 

قلطم ار  نا  دنچ  ره  دناربمایپ ، نا  لسن  هیرذ و  توبن ، ای  ینیـشناج و  تماما و  يارب  دارفا  نیرتهب  ور  نیمه  زا  .دـنیا  یم  رب  وا  نیمارف 
.میناد یم  ربتعم  ماما  رد  زین  تسا  ...و  ندوب  لضفا  تمصع و  هلمج  زا  هک  ار  ییاهطرش  اهدیق و  هکلب  میناد ، یمن 

ماقم زا  هک  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ینیـشناج  تیالو و  زا  تسا  ترابع  تماما  .تسا  قرف  تماما  تنطلـس و  کلم و  نیب   - 8
.دراد هراشا  نا  هطلس  هبنج  هب  اهنت  هک  یهاشداپ ، تنطلس و  فالخرب  تسا ، هتفرگ  همشچرس  یهلا  مات  برق 

هچرگ دنک ، یم  هدافتسا  هدش  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  دنسلا  حیحص  تایاور  نارق و  تایا  زا  دیوگ  یم  هچره  هعیـش   - 9
.دشاب هتشاد  هباشت  دوهی  دیاقع  زا  یضعب  اب  روما  زا  یخرب  رد 

هک تسا  نا  زا  رتـهب  مینک ، روصحم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـالوا  هلاو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هیرذ  رد  ار  تماـما  اـم  رگا   - 10
فارحنا هب  ار  ناناملـسم  هدرک و  يزاب  تعیرـش  مالـسا و  اب  دوخ  یناسفن  ياهاوه  اـب  اـت  مییاـمن  بصاـغ  قفاـنم و  هدـع  کـی  همعط 

.دنناشکب یلمع  یتدیقع و 
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موس هیبشت  دقن 

، دیا دورف  نامـسا  زا  ییاقا  دنادرگ و  ثوعبم  ار  لاجد  حیـسم  دـنوادخ  ات  تسین  داهج  ادـخ  هار  رد  دـنا : هتفگ  اراصن  دـیوگ : یم  وا 
تعباتم ار  وا  هک  دهد  ادن  نامـسا  زا  يدانم  دیامن و  جورخ  دمحم  لا  ياضر  ات  تسین  ادخ  هار  رد  داهج  دـنا : هتفگ  هضفار  نینچمه 

«. دینک

خساپ

مومع رب  هکلب  درادـن ، موصعم  ماما  رما  هب  جایتحا  مالـسا  ظـفح  تهج  هب  یعاـفد  داـهج  هک  تسا  نیا  رب  هیماـما  هعیـش  عاـمجا  ـالوا :
رد يرا ، .دنیامن  تمواقم  هداتـسیا و  نیملـسم  مالـسا و  هب  نانمـشد  موجه  لباقم  رد  دیاب  دشاب ، بیاغ  ماما  هچرگ  تسا ؛ ناناملـسم 

.تسا صاخ  بیان  ای  موصعم  رما  هب  جایتحا  یمالسا ، تکلمم  هریاد  هعسوت  تاحوتف و  حتف و  تهج  هب  ییادتبا  داهج 

ار روج  يافلخ  نیطالـس و  تاحوتف  اه و  گنج  رد  تکرـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیـش  هک  نیا  زا  تنـس  لها  نابّـصعتم  ایناث :
.دنا هدرک  مامت  اراصن  هب  هّبشت  یمالسا و  داهج  كرت  مان  هب  ار  درکلمع  نیا  هدمارد ، مشخ  هب  اذل  دنا ، هدرک  میرحت 

نانا ایا  تسا ؟ اراصن  دوهی و  هرطیـس  هطلـس و  تحت  اه  نا  تموکح  هک  نیا  ای  دـننک  یم  داهج  اراصن  دوهی و  اب  تنـس  لها  ایا  اثلاث :
هک نایعیـش  هب  تبون  یلو  .دننک  یم  هدافتـسا  نا  زا  دنناد و  یم  لالح  دوخ  رب  ار  اراصن  دوهی و  رافک  سجن  ياذـغ  یتح  هک  دنتـسین 

؟ دننک یم  رداص  ناشلتق  هب  مکح  هدرک و  مارح  ار  نانا  هحیبذ  دسر  یم  دنتسه ، یقیقح  بان  مالسا  نایدانم 

مراهچ هیبشت  دقن 

«. هضفار تسا  نینچمه  دنتسین ، لئاق  هدع  دوخ  نانز  يارب  دوهی  : » دیوگ یم  وا 

خساپ

هک یلاح  رد  تسین  لئاق  نز  يارب  هدع  هعیـش  هنوگچ  .تسا  هدش  دراو  هعیـش  رب  هک  تسا  راکـشا  حـضاو و  ياه  تمهت  زا  اعدا  نیا 
هک ییاـه  نز  ( » 981 (؛» ٍءوُرق َهَثـالَث  َّنهِـسُفنِاب  َنْصَّبرَتی  ُتاـقَّلَطُْملاو  دـیامرف « : یم  هک  اـجنا  تسا ، هدرک  حیرـصت  نا  بوجو  رب  نارق 

« .درذگب نانا  رب  یکاپ  هس  ات  دننک  يراددوخ  ندومن  رهوش  زا   ] دندش هداد  قالط 

یقافتا لئاسم  زا  نانز  قالط  هدع  هلاسم  هکلب  .تسا  هدش  هراشا  حیرـص  روط  هب  هلاسم  نیا  هب  قالط  هروس  زا  هیا 1 و 2 و 4  رد  زین  و 
.تسا نیملسم  نیب 

«. ...دنا هدرک  فالتخا  نا  عاونا  رد  هچرگ  دنراد  هدع  بوجو  رب  عامجا  هلمجلا  یف  یمالسا  تما  : » دیوگ یم  ینغملا »  » رد همادق  نبا 
(982)

مجنپ هیبشت  دقن 
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« .هضفار تسا  نینچمه  تسا ، هدرک  بجاو  زامن  هاجنپ  زور  هنابش  ام  رب  دنوادخ  دنیوگ : یم  دوهی  : » دیوگ یم  وا 

خساپ

نیا .دنتـسه و  لئاق  ار  فورعم  زامن  جـنپ  اهنت  نانا  هکلب  تسا ، هدرکن  ییاعدا  نینچ  هدوبن و  دـقتعم  هدـیقع  نیا  هب  هعیـش  زگره  الوا :
یم تعکر  هب 51  هعیـش  دزن  زور  هنابـش  رد  لفاون  ضیارف و  تاـعکر  عومجم  يرا ، .تسا  هدـما  اـم  یهقف  بتک  رد  هک  تسا  یبلطم 

.دسر

یپ دوهی  بتک  هب  هعجارم  اب  اریز  تسین ؛ حیحص  زین  دنتسه  زور  هنابـش  رد  زامن  هاجنپ  هب  لئاق  اه  نا  هک  هدرک  دوهی  زا  هک  یلقن  ایناث :
.تسا هدش  هراشا  نا  هب  تنس  لها  یثیدح  رداصم  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  .دنلئاق و  زامن  ود  هب  اهنت  نانا  هک  میرب  یم 

وا متفر ، یـسوم  دزن  نم  : » دومرف جارعم  هرابرد  ینالوط  یثیدـح  رد  هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  سنا  نب  کلام 
تراگدرورپ دزن  تفگ : یسوم  .دیسر  زامن  جنپ  هب  هک  نا  ات  دومن ، مک  زامن  هد  نم  زا  دنوادخ  متـشگزاب  نم  .درک  عوجر  هب  رما  ارم 
(983 «) ...دندومنن زین  ود  نا  رب  مایق  هک  درک  ضرف  زامن  ود  لیئارسا  ینب  رب  اریز  دهد ؛ فیفخت  ات  هاوخب  وا  زا  درگزاب و 

يارب نم  دنگوس ! ادخ  هب  درک : ضرع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  يراخب ، حیحـص  لقن  ربانب  و 
(984 «.) ...دهد فیفخت  نا  زا  زاب  ات  ورب  تراگدرورپ  دزن  هب  دندومن ، كرت  نانا  یلو  مدروا  زامن  جنپ  زا  رتمک  لیئارسا  ینب 

مشش هیبشت  دقن 

زا هک  نا  لاح  دوش و  کیرات  اوه  هک  نیا  زا  هیانک  .دنوش  رهاظ  ناگراتـس  همه  ات  دـنناوخ  یمن  ار  برغم  زامن  دوهی  : » دـیوگ یم  وا 
تهج هب  اه  هراتـس  روهظ  ماگنه  ات  ار  برغم  هک  یمادام  ات  دنتـسه  یقاب  مالـسا  رب  متما  دومرف : هک  هدیـسر  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

ریخات دوهی  هب  هیبشت 
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«. دزادنین

خساپ

عامجا هک  یلوق  نامه  دنشاب ، یم  دیـشروخ  صرق  طوقـس  درجم  هب  برغم  تقو  لوخد  هب  لئاق  هعیـش  ياهقف  املع و  زا  یخرب  الوا :
.تسا نا  رب  تنس  لها 

زامن ندروا  ياج  هب  رد  لیجعت  هکلب  دنتسین ، بش  یکیرات  اه و  هراتس  روهظ  ماگنه  ات  برغم  زامن  ریخات  بوجو  هب  لئاق  هعیـش  ایناث :
.دنناد یم  بحتسم  ار  نا  تقو  لوا  رد  برغم 

.دنتسه نامسا  يزمرق  قفش و  نتفر  ات  برغم  زامن  ریخات  زاوج  هب  لئاق  روهشم  دنا ، هدرک  فالتخا  زین  تنس  لها  ياملع  اثلاث :

(985) .تسا هدشن  دراو  تایاور  رتشیب  رد  دوهی ، اب  تهباشم  تهج  هب  ینعی  هدما ؛ ثیدح  لیذ  رد  هک  يریبعت  اعبار :

متفه هیبشت  دقن 

«. هضفار دنا  نینچمه  .دنوش  یم  فرحنم  هلبق  زا  یمک  رادقم  زامن ، ماگنه  دوهی  : » دیوگ یم  وا 

خساپ

یبلطم نیا  .دنناد و  یمن  زیاج  مه  تشگنا  دنب  کی  هزادنا  هب  ار  نا  زا  فارحنا  تسا و  بجاو  هلبق  هب  هجوت  هعیـش  ياملع  مومع  دزن 
ثیداحا رد  هک  هچنا  يرا ، .دنناد  یم  تایرورض  زا  ار  نا  دنا و  هدرک  حیرصت  نا  هب  دوخ  تافّنـصم  رد  بهذم  نیا  ياملع  هک  تسا 

هلبق زا  ندنادرگ  يور  نیا  و  تسا ، قارع  رد  ندوب  پچ  تسد  هب  لیم  رسایت و  بابحتسا  هدش ، دراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما 
.تسا هلبق  فرط  هب  لیامت  تقیقح  رد  هکلب  تسین 

متشه هیبشت  دقن 

تـسا نینچمه  تسا ، گرم  يانعم  هب  هک  مکیلع » ماـس  : » دـنیوگ یم  هکلب  دـنهد ، یمن  مالـس  صلاـخ  روط  هب  دوهی  : » دـیوگ یم  وا 
«. هضفار

خساپ

تیحت و هک  میرب  یم  یپ  نانا  ياه  باتک  هعلاطم  نینچمه  هعیش و  ترشاعم  اب  اریز  تسا ؛ هعیش  هب  راکشا  ياه  تمهت  زا  فرح  نیا 
.تسا مکیلع » مالس   » ینعی حیحص ، فورعم و  مالس  تیفیک و  نامه  نانا  مالس 

هداد هدنهد  مالس  هک  یمالس  لثم  مالس  باوج  رد  رازگزامن  تسا  بجاو  : » دیوگ یم  راصتنالا »  » باتک رد  هللا  همحر  یـضترم  دیس 
(986 «.) ...دیوگن مالسلا » مکیلع   » هک انعم  نیا  هب  دهد ، مالس  بیترت  نیمه  هب  زین  وا  هتفگ ، مکیلع » مالس   » وا رگا  ینعی  دیوگب ؛
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: دومرف ترـضح  مدومن ، مالـس  مدش و  دراو  دوب  زامن  لاح  رد  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رب  نم  دیوگ : یم  ملـسم  نبدمحم 
وا هب  دش ، غراف  زامن  زا  نوچ  .درک و  توکـس  ترـضح  اجنیا  رد  تسا ؟ روطچ  ناتلاح  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  کیلع .» مالـسلا  »
(987) .تسا هدش  هتفگ  وا  هب  هک  هچنا  دننامه  يرا ، دومرف : ترضح  دهد ؟ خساپ  زامن  رد  ار  مالس  دیاب  رازگزامن  ایا  مدرک : ضرع 

مهن هیبشت  دقن 

«. دندومن فیرحت  ار  نارق  هک  هضفار  تسا  نینچمه  دندرک ، فیرحت  ار  تاروت  دوهی  : » دیوگ یم  وا 

خساپ

اب زین  ماهتا  نیا  دشاب ، یم  نارق  فیرحت  هب  لئاق  هعیـش  هک  تسا  نیا  مالک  نیا  رهاظ  یلو  .تسا  هدرکن  فیرحت  ار  نارق  زگره  هعیش 
.درادن يراگزاس  هیماما  هعیش  ياملع  قافتا  هب  بیرق  بلاغ  حیرص  ّصن 

، هدرک لزان  هلاو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  شربمایپ  يارب  دنوادخ  هک  ار  ینارق  تسا : نیا  ام  داقتعا  : » دیامرف یم  هللا  همحر  قودص  خیش 
هروس اـم  دزن  اریز  تسا ؛ اـت  نا 114  ياـه  هروـس  و  نا ، زا  رتـشیب  هن  تسا  مدرم  سرتـسد  رد  دـلج  ود  نیب  هک  تـسا  یباـتک  نـیمه 
.دیا یم  باسح  هب  هروس  کی  مادک  ره  زین  فیک » رت  ملا   » هروس و  فالیا »  » هروس زین  هروس و  کی  مادک  ره  حرشن » ملا   » و یحض » »

(988 «.) تسا وگغورد  تسا ، رادقم  نیا  زا  شیب  نارق  هک  میدقتعم  ام  هک  دهد  تبسن  ام  هب  هک  یسک  و 

ناناملـسم بهذم  زا  رهاظ  نارق ، ناصقن  ای  یتدایز  هرابرد  نخـس  اّما  و  : » دیامرف یم  دوخ  ریـسفت  همدقم  رد  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
رهاظ هدرک و  تیوقت  ار  نا  یضترم  دیـس  هک  تسا  یلوق  نیا  .تسا و  تحـص  رد  ام  بهذم  هب  رت  قیال  لوق  نیا  و  تسا ، نا  فالخ 

يرادقم ییاج  هباج  لقن و  نارق و  تایا  زا  يرایسب  ناصقن  هرابرد  هماع  هصاخ و  هیحان  زا  يرایسب  تایاور  هک  نا  زج  .تسا  تایاور 
دوخ ندرکن  لوغشم  اه و  نا  زا  ضارعا  رتراوازس ، و  تسین ، لمع  ملع و  بجوم  تسا و  دحاو  ربخ  اه  نا  قیرط  هک  هدیسر  تایا  زا 

(989 «.) دومن لیوات  ار  اه  نا  ناوت  یم  اریز  تسا ؛ اه  نا  هب 

.تسا و نا  نالطب  رب  عامجا  نارق ، رد  یتدایز  اّما  : » دیوگ یم  نایبلا » عمجم   » رد یسربط  مالسالا  نیما 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 377 

http://www.ghaemiyeh.com


حیحص لوق  یلو  دراد ، دوجو  ناصقن  رییغت و  نارق  رد  هک  هدیـسر  هماع  هیوشح  زا  یموق  ام و  باحـصا  زا  یتعامج  زا  نا  ناصقن  اّما 
(990 «) ...تسا هدومن  تیوقت  ار  نا  هحور -  هَّللا  سدق  یضترم -  دیس  هک  تسا  يا  هیرظن  نیا  و  تسا ، نا  فالخ  ام  بهذم  رد 

مهد هیبشت  دقن 

رد لیئربج  دـنیوگ : یم  اریز  هضفار ؛ دـنا  نینچمه  تسا  ام  نمـشد  وا  دـنیوگ : یم  دراد و  ینمـشد  لیئربج  اـب  دوهی  : » دـیوگ یم  وا 
«. تسا هدرک  اطخ  یحو  غالبا 

خساپ

هک نا  ياج  هب  هدرک و  تنایخ  دنوادخ  ّقح  رد  مالسلا  هیلع  لیئربج  تسا  دقتعم  هک  دنا  هدومن  مهتم  ار  هعیـش  هتـشذگ  ياه  نامز  زا 
مالـس زا  دـعب  ور  نیا  زا  .تسا  هدرک  لزاـن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  رب  ار  نا  دـنک  غـالبا  بلاـط  یبا  نـب  یلع  هـب  ار  تلاـسر 

! دننک یم  رارکت  ار  نیمالا » ناخ   » ترابع راب ، هس  ناشزامن 

ماهتا هشیر 

ماهتا هشیر 

تلاسر غالبا  رد  لیئربج  دـندقتعم  نایدوهی  هک  دوش  یم  نشور  تسا ، هدیـسر  اه  نا  نوماریپ  هک  یثیداحا  نارق و  فیرـش  تاـیا  زا 
، ادخ نامرف  فالخ  رب  وا  نکل  دهد ، رارق  لیئارـسا  نامدود  رد  ار  توبن  دوب ، هداد  روتـسد  يو  هب  دنوادخ  اریز  تسا ؛ هدومن  تنایخ 
ار دومن ) تنایخ  لیئربج  « ) نیمالا ناخ   » هلمج هتسناد و  نمـشد  ار  لیئربج  دوهی  هورگ  نیاربانب  .داد  رارق  لیعامـسا  هلـسلس  رد  ار  نا 

ناونع هب  لیذ  هیا  رد  ار  لیئربج  ناشنانخـس ، یگیاپ  یب  تابثا  نانا و  زا  داقتنا  ماقم  رد  نارق  رطاخ  نیمه  هب  دـنداد و  رارق  دوخ  راعش 
«، لـیئربج ، » نیما حور  ( » 991 (؛» َنیرِذـْنُْملا َنِم  َنوکَِتل  کـِْبلَق  یَلَع  ُنیِماـْلا  ُحورلا  ِهب  َلَزن  : » درک یفرعم  راـک  تسرد  و  نیما »  » هتـشرف

« .یشاب ناگدنهد  میب  زا  ات  درک  لزان  وت  بلق  رب  ار  نارق 

ینمـشد لیئربج  اب  سک  ره  وگب : ( » 992 (؛» هَّللا ِنْذِاب  ِکْبلَق  یَلَع  َهلَزن  هَّناَف  َلیْربِِجل  اودَـع  َناـک  ْنَم  ْلـُق  دـیامرف « : یم  رگید  هیا  رد  و 
«. دومن لزان  وت  بلق  رب  ار  نارق  ادخ ، نذا  هب  یمارگ  هتشرف  نا  دزرو ،

هتـشرف ار  وا  هتـشاد ، نمـشد  ییاه  ّتلع  هب  ار  لیئربج  دوهی  هورگ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینـشور  هب  اه  نا  ریـسفت  هدش و  دای  تایا  زا 
.دندومن یم  مهّتم  تلاسر  غالبا  رد  تنایخ  هب  دندیمان و  یم  باذع 

موق تافارخ  زا  نیمالا » ناخ   » راعش هشیر  نیاربانب 
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هعیـش دـضرب  نخـس  نیا  حرط  هب  دـنراد ، هنیرید  تموصخ  هعیـش  اب  هک  لهاج  ناگدنـسیون  زا  یخرب  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  دوهی 
.دنهد یم  تبسن  هعیش  هب  ار  ماهتا  نیا  هنادرمناوجان  هتخادرپ و 

یلامجا باوج 

بهذـم نا  ياه  باتک  هب  هک  یـسک  تسا و  هعیـش  بهذـم  تاداقتعا  زا  ناگدـننز ، ماـهتا  یعـالطا  یب  رب  لـیلد  هابتـشا ، روصت  نیا 
.درب دهاوخ  یپ  نا ، ندوب  ماهتا  غورد و  هب  دنک ، هعجارم 

یلیصفت باوج 

نا يالبال  زا  ار  هدیقع  نا  ناوت  یم  هدش و  هتـشون  فلتخم  داعبا  رد  هک  تسا  بهذـم  نا  ياه  باتک  داقتعا ، کی  قیقحت  عجرم   - 1
هب کنیا  .مینیب  یمن  يربخ  اعدـم  نیا  زا  زامن ، باب  رد  هژیو  هب  اه  باتک  نیا  هب  هعجارم  اب  هک  یتروص  رد  دومن  جارختـسا  اه  باتک 

.میبای عالطا  داقتعا ، نیا  نالطب  ای  تحص  زا  ات  مینک  یم  هعجارم  هعیش  ياه  باتک  زا  یخرب 

هلبقلا امهنطاببو  ههجو  امهرهاظب  البقتـسم  ههجو  لایح  هیدی  عفریلف  هانفـصو  امب  مّلـس  اذاف  : » دـیامرف یم  هللا  همحردـیفم  خیـش  فلا )
مث ریبکتلاب ، هثلاث  امهعفریو  امهـضفخی ، ّمث  ریبکتلاب ، هیناث  اـمهعفریو  هیذـخف  وحن  یلا  هیدـی  ضفخی  ّمث  ربکا ،» هَّللا  : » لوقیو ریبکتلاـب 

تروص يولج  ریبکت ، تهج  هب  ار  دوخ  تسد  ود  داد ، میدرک  فیصوت  هک  هنوگ  نا  ار ، زامن  مالـس  هاگره  سپ  ( » 993 «) .امهضفخی
ود سپـس  .دـیوگب  ربکا » هَّللا   » هاـگ نا  تسا ، هلبق  فرط  هب  ود  نا  نطاـب  تروص و  فرط  هب  ود  نا  رهاـظ  هک  یلاـح  رد  دریگب  دوخ 
«. دیامن رارکت  ار  نا  زین  موس  راب  دروا و  نییاپ  هدرک و  دنلب  رگید  ریبکت  يارب  ار  نا  هرابود  دروا و  نییاپ  وناز  فرط  هب  ار  دوخ  تسد 

تسا هدرواین  نایم  هب  داقتعا  تین و  نا  زا  ینخس  چیه  تسا ، هیماما  ياملع  يامدق  زا  هک  هللا  همحردیفم  خیش  مینیب  یم  مالک  نیا  رد 
.داد یم  رکذت  دیاب  دوب ، هعیش  دزن  زامن  بادا  زا  ای  ّبحتسم  ای  مزال  رگا  و 

(994) .تسا هدرک  رکذ  یسوط  خیش  ار  نومضم  نیمه 

و : » دسیون یم  هللا  همحر  یّلح  سیردا  نبا  ب )
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ّمث هینذا ، یتمحـش  یلا  هیدی  هدـحاو  ّلکب  عفری  تاریبکت ، ثالث  سلاج  وه  ّربکی و  نا  هالـصلا  نم  جورخلا  میلـستلا و  دـعب  ّبحتـسی 
وحن نیا  هب  دیوگب ، ریبکت  هس  هتسشن ، هک  یلاح  رد  زامن ، زا  ندش  جراخ  مالس و  زا  دعب  تسا  بحتسم  ( 995 «) .هیذخف یلا  امهلسری 

.دیامن اهر  دوخ  ِنار  ود  فرط  هب  هاگ  نا  هدرب ، الاب  دوخ  شوگ  ياه  هزیوا  ات  ار  دوخ  تسد  ود  اهریبکت  زا  مادک  ره  اب  هک 

(996) .تسا هدش  لقن  زین  جارب  نبا  زا  نومضم  نیمه  و 

هدحاو ّلکب  اعفار  اثالث  ریبکتلاب  ادـبیلو  ادـکؤم ، بیقعتلا  ّبحتـسی  و  : » دـسیون یم  زامن  بیقعت  تابحتـسم  هرابرد  زین  لوا  دیهـش  ج )
ِبحتـسم زامن ، زا  دـعب  بیقعت  ( » 997 «.) ...هلـضفا نم  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  حـیبستو  روثاملاب ، ءاعدـلاو  لیلهتلا ، ّمث  هینذا ، یلا  هیدـی 

الا هلا  هاگ ال  نا  دنک ، یم  دنلب  شیاه  شوگ  ات  ار  دوخ  ناتسد  اه ، نا  زا  کی  ره  اب  هک  تسا  ریبکت  هس  هب  نا  عورـش  .تسا و  دکؤم 
لضفا زا  هک  دیوگ  یم  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  حیبست  دنک و  یم  تئارق  تسا  دراو  زامن  زا  دعب  هک  ییاعد  سپـس  هتفگ ، هَّللا 

«. تسا زامن  تابیقعت 

(998) .تسا هدروا  هللا  همحر  یّلح  همالع  ار  نومضم  نیمه 

.دناد یم  مالسا  نید  ناکرا  زا  ینکر  ار  نا  هدوب و  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دّمحم  ترضح  توبن  هب  دقتعم  هعیش   - 2

، هلاو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هّمالا ، هذـه  یبن  مشاه  نب  بلطملادـبع  نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  : » دـیوگ یم  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
ربمایپ مشاه ، نب  بلطملادبع  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  ( » 999 «.) اّقح ایبن  نوکیف  نارقلاک ، هدی  یلع  زجعملا  رهظو  هوبنلا  یعدا  ّهنا  لیلدب 

نارق لیبق  زا  یتازجعم  هدومن و  توبن  ياعدا  هک  نا  لیلد  هب  تسا ؛ دنوادخ  لوسر  تما و  نیا 
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«. تسا ّقح  رب  يربمایپ  سپ  تشگ ، رهاظ  شتسد  هب 

ْمِکلاجر ْنِم  دَـحا  ابا  دَّمَُحم  َناک  ام  : » یلاعت هلوق  لیلدـب  لـسرلا  ءاـیبنالا و  متاـخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  اـنیبن  : » دـیامرف یم  زین  و 
: لاعتم دـنوادخ  لوق  لیلد  هب  تسا  نالوسر  ناربماـیپ و  متاـخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  اـم  یبن  « ؛» َنیِیبَّنلا َمَتاـخو  هَّللا  َلوُسر  ْنکلو 

«. تسا ناربمایپ  هدننک  متخ  ادخ و  هداتسرف  وا  هکلب  تسین  امش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  دّمحم  )

ریخ كوبا  : » مالـسلا اهیلع  همطافل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هلوق  لیلدب  لسرلا  ءایبنالا و  فرـشا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  : » دیامرف یم  و 
همطاف هب  وا  باطخ  لـیلد  هب  تسا  نـالوسر  ناربماـیپ و  فرـشا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ( » 1000 (؛» ءایـصوالا ریخ  کلعبو  ءایبنالا ،

«. تسا ایصوا  نیرتهب  وت  رهوش  ناربمایپ و  نیرتهب  وت  ردپ  مالسلا : اهیلع 

.تسا زامن  نالطب  بجوم  نا  كرت  رد  دّمعت  هک  دناد  یم  زامن  تابجاو  زا  ار  نیتداهش  هب  دهشت  هعیش   - 3

نا ال دهشا  .هَّلل  اهّلک  ینسحلا  ءامسالا  هَّللاب و  هَّللا و  مسب  : » ریخالا دهشتلا  یف  لوقی  نا  ّبحتسیو  : » دسیون یم  هللا  همحر  یسوط  خیش 
باب یهقف ، رگید  ياه  باتک  رد  نومضم  نیمه  هب  و  ( » 1001 (؛» ...هلوسر هدبع و  ادّمحم  ّنا  دهشا  هل و  کیرش  هدحو ال  هَّللا  الا  هلا 
زامن دهـشت  رد  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  توبن  تلاسر و  هب  دوخ  داقتعا  هعیـش  هک  تسا  مولعم  تسا و  هدـش  دراو  دهـشت 

« .دنک یم  رارقا 

.دناد یم  موصعم  ار  لیئربج  هلمج  زا  هکئالم ؛ عیمج  هعیش   - 4

سند و ّلک  نم  نورهطم  نوموصعم  مّهنا  هکئالملا  همئالا و  لـسرلا و  ءاـیبنالا و  یف  اـنداقتعا  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
نا هکئالم  ناماما و  ناربمایپ و  ّقح  رد  ام  داقتعا  ( » 1002 (؛» اریبک اریغص و ال  ابنذ ال  نوبنذی  مّهنا ال 
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«. دنهد یمن  ماجنا  گرزب  ای  کچوک  هانگ  چیه  دنتسه و  كاپ  موصعم و  يدیلپ  ره  زا  هک  تسا 

لوقلا اذـه  یلع  و  راـنلاب ، باـقعلا  مهل  بجوی  اّـمم  نوموصعم  مّهنا  لوـقا  و  : » دـیامرف یم  هکئـالم  هراـبرد  زین  هللا  همحردـیفم  خـیش 
روهمج لوق  نیا ، دنا و  موصعم  دشاب ، شتا  رد  باقع  بجوم  هک  يراکره  زا  هکئالم  هک  میوگ  یم  نم  ( » 1003 (؛» هیمامالا روهمج 

«. تسا هیماما 

چیه ياج  ( » 1004 (؛» مهرما ام  هَّللا  نوصعی  ال  مهّقح ، یف  هیـصعملل  لاجم  و ال  : » دـیوگ یم  هکئالم  هرابرد  هللا  همحر  یناشاک  ضیف 
«. دننک یمن  یچیپرس  یهلا  نامرف  زا  تسین و  هکئالم  ّقح  رد  یتیصعم 

«. دنناما رد  یهانگ  ره  زا  هکئالم  ( » 1005 (؛» هیصعم ّلک  نم  نوموصعم  هکئالملا  ّنا  : » دیامرف یم  زین  هللا  همحر  یلماع  رح  خیش 

مهیلع ارطی  و ال  مّهبر ، ماقم  نع  هلفغ  مهذـخات  ال  یلاعت ، هَّللا  قلخ  نم  عون  هکئالملا  ّنا  : » دـیامرف یم  زین  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
زا یعون  هکئالم  انامه  ( » 1006 (؛» هناحبـس هَّللا  هدیری  ام  الا  نودیری  مه ال  و  لغاش ، هنع  مهلغـشی  و ال  نایـسن ، وهـس و ال  لوهذ و ال 

نانا رب  یـشومارف  وهـس و  یهجوت و  یب  هنوگ  چیه  نینچ  مه  دنوش و  یمن  لفاغ  ناّشبر  ماقم  زا  هنوگ  چیه  هک  دنلاعتم  دنوادخ  قلخ 
«. دننک یمن  هدارا  دهاوخ  یم  ادخ  هچنا  زا  ریغ  دراد و  یمن  زاب  ادخ  زا  ار  نانا  يزیچ  .دوش  یمن  ضراع 

.دنک یمن  وا  تمصع  هب  حیرصت  هاگ  چیه  تسا ، هدرک  تنایخ  یحو  لوزن  رد  لیئربج  هعیش ، داقتعا  هب  رگا 

.لیئربج هب  میظعت  مارتحا و  رد  هعیش  تاملک  تحارص   - 5

وهو مالسلا  هیلع  لیئربج  ینعی  : » دیامرف یم  ( 1007 (؛» ُنیِمْالا ُحورلا  ِهب  َلَزن  لاعتم « : دنوادخ  لوق  ریسفت  رد  هللا  همحر  یسربط  همالع 
هدادن و رییغت  ار  نا  تسادخ ، یحو  نیما  هک  لیئربج  « ؛) 1008 «) .هلدبی الو  هریغی  ال  هَّللا ، یحو  نیما 
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«. دنک یمن  لیدبت 

حورلا فصو  دـقو  ...یحولا  کـلم  لـیربج  وـه  نیمـالا  حورلاـب  دارملا  : » دـیامرف یم  هیا  ریـسفت  رد  زین  هللا  همحر  ییاـبطابط  همـالع 
، فیرحت وا  لیدبتب  یلاعت  همالک  نم  ائیـش  ریغی  هلاو ال  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  یلا  یلاعت  هنم  هتلاسر  یف  نومام  ّهنا  یلع  هلالدـلل  نیمالاب ،

هتشرف لیئربج  نامه  نیمالا  حور  زا  دارم  « ؛) 1009 «) کلذ یلا  ریشی  سدقلاب  يرخا  هیا  یف  هفیصوت  ّنا  امک  نایسن ، وا  وهـس  وا  دمعب 
هب نا  نداتـسرف  رد  یهلا  یحو  نیما  وا  هک  تـسا  تـهج  نا  هـب  هدرک  فیـصوت  نـیما »  » هـب ار  وا  دـنوادخ  هـک  نـیا  ...تـسا و  یحو 

نامه .تسا  هدادن  ماجنا  نایـسن  ای  وهـس  ای  دمع  روط  هب  فیرحت ، ای  لیدـبت  زا ] معا  [ ؛ يرییغت چـیه  هدوب و  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
«. دراد هراشا  انعم  نیمه  هب  مه  نا  هک  هدومن  فیصوت  سدقت  هب  ار  لیئربج  رگید ، هیا  رد  هک  هنوگ 

مهدزای هیبشت  دقن 

ِیف اـنیَلَع  َسَیل  دـنیوگ « : یم  هک  هداد  ربـخ  اـم  هب  ناـنا  زا  دـنوادخ  .دـننک و  یم  لـالح  دوخرب  ار  مدرم  لاوما  دوهی  : » دـیوگ یم  وا 
یناملـسم ره  لام  هک  هضفار  تسا  نینچمه  .تسین » یهار  تاروت  لها   ] ام ِنایز  رب  تاروت ، لها  ریغ  هرابرد  ( » 1010 (؛» ٌلیبَس ِمْالا  َنییّ

هلیح شغ و  زاوج  هب  دقتعم  دوهی  .هضفار و  تسا  نینچمه  دنناد ، یم  لالح  ار  یناملـسم  ره  نوخ  دوهی  .دنناد  یم  لالح  دوخ  رب  ار 
«. هضفار تسا  نینچمه  دنا ، مدرم  هب  ندرک 

خساپ

مرتحم هب  اوتف  یمالـسا  ياهقف  مومع  اریز  دـیا ؛ یم  باسح  هب  هعیـش  بهذـم  تایرورـض  فالخ  ضحم و  غورد  یگمه  اهاعدا  نیا 
جراوخ و نوچمه  هک  یناـسک  زج  هب  تسا ، هدومن  نیتداهـش  هب  رارقا  هک  هداد  یـسک  ره  نوخ  ناـج و  ظـفح  مدرم و  لاوـما  ندوـب 

.دنرفک هب  موکحم  تالغ  بصاون و 

بتک مامت  رد  هک  تسا  ییاوتف  نیا  دـنناد و  یم  مارح  ناملـسم  ریغ  هب  تبـسن  یتح  ار ، تالماعم  رد  شغ  هعیـش  ياملع  مومع  زین  و 
.دنا هدومن  نا  تمرح  هب  هراشا  زین  ام  ناماما  تسا و  دوجوم  هعیش  یهقف 

لجرل هلاو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نسح  ای  حیحـص  ربخ  رد  ملاس  نب  ماشه 
یم امرخ  هک  یـسک  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( » 1011 (؛» مهّـشغ نم  نیملـسملا  نم  سیل  ّهنا  تملع  اما  نالف ! اـی  رمتلا : عیبی 

«. دنک نانا  شغ  هک  یسک  تسین  ناناملسم  زا  هک  یناد  یمن  ایا  نالف ! يا  دومرف : تخورف ،

مهدزاود هیبشت  دقن 

«. هضفار تسا  نینچمه  دروا ، یم  باسح  هب  ضیح  ره  ماگنه  اهنت  ار  قالط  دوهی  : » دیوگ یم  وا 

خساپ

رگا .درادـن و  ییاعدا  نینچ  زگره  هعیـش  اریز  تسا ؛ هعیـش  هب  ییارتفا  نیا  تسا ، ضیح  تقو  ضیح » ره  ماـگنه   » زا وا  دوصقم  رگا 
، درادن هعیـش  هب  صاصتخا  اهنت  تسا و  یحیحـص  فرح  نیا  دشاب ، ضیح  زا  نز  ندش  كاپ  زا  دعب  دیاب  قالط  هک  تسا  نا  وا  دارم 
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.تسا هصاخ  هماع و  زا  هحیحص  تایاور  قافتا  دروم  رگید  طورش  زا  یخرب  طرش و  نیا  اب  قالط  هنوگ  نیا  هکلب 

لوسر دـهع  رد  ار  دوخ  رـسمه  هک  یماگنه  وا  هک  دـنا  هدرک  لقن  رمع  نب  هَّللادـبع  زا  دوخ  ياهدنـس  اب  یگمه  تنـس  لها  حاـحص 
؟ درک لاؤس  نا  مکح  هرابرد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  باّـطخ  نبرمع  داد ، قـالط  ضیح  لاـح  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

ضیح هرابود  سپـس  دوش و  كاپ  ضیح  زا  ات  هتـشاد ، هگن  ار  وا  هاگ  نا  دنک ، عوجر  شرـسمه  هب  ات  نک  رما  ار  وا  دومرف : ترـضح 
(1012 «.) ...دهد قالط  دنک  ادیپ  سامت  وا  اب  هک  نا  زا  لبق  ار  وا  هنرگ  هتشاد و  هگن  ار  وا  تساوخ  رگا  هاگ  نا  دوش ، كاپ  هدش و 

مهدزیس هیبشت  دقن 

یم لالح  ار  هعتم  هک  هضفار  دنا  نینچمه  .دنرب  یم  هرهب  نانا  زا  اهنت  دـنهد و  یمن  رارق  هیرهم  دوخ  نانز  يارب  دوهی  : » دـیوگ یم  وا 
«. دنرامش

خساپ

.دیا یم  باسح  هب  نانا  هقف  تایرورض  زا  نیا  و  تسا ، جاودزا  حاکن و  رد  هیرهم  بوجو  هب  لئاق  هعیش  الوا :

زا هلاسم  نیا  هک  دـهد ، یم  وا  هب  شرـسمه  قالط  زا  دـعب  درم  هک  تسا  يا  هرهب  هیدـه و  نامه  وا  دارم  رگا  نز  هعتم  دروم  رد  ایناث :
وا َّنهوُّسَمَت  َْمل  ام  ِنلا  َءاَسّ ُُمتْقَّلَط  ْنا  ْمکیَلَع  َحانُج  َال  : » دـیامرف یم  هک  اجنا  تسا ، هدـش  هراـشا  نا  هب  نارق  تاـیا  رد  هک  تسا  یلئاـسم 

ار ینانز  رگا  ( » 1013 (؛» َنِینِـسْحُْملا یَلَع  اّقَح  ِفوْرعَْملِاب  اعاتَم  هردَق  ِرتْقُْملا  یَلَعو  هردَـق  ِعِسوُْملا  یَلَع  ِتَمو  َّنهوُعّ ًهَضیرَف  َّنَهل  اوُضْرفَت 
روط هب  ار  اه  نا  یلو  تسین ، امـش  يارب  یکاب  دـیداد ، قالط  دـیا ، هتـشادن  ررقم  ناشیا  رب  يرهم  دـیا و  هدرکن  ترـشابم  ناـنا  اـب  هک 

« .تسا ناراکوکین   [ ماقم  ] راوازس راک ] نیا   ] هک شیوخ ، ردق  هب  رادان  دوخ و  ردق  هب  اراد  دیزاس ، دنم  هرهب  يزیچ  هب  هتسیاش 

يارب دوش ، یم  هداد  هقلطم  نز  هب  هک  يا  هرهب  هیده و  ایا  هک  دنا  هدرک  فالتخا  املع  دـیوگ : یم  هیا  نیا  لیذ  رد  یقـشمد  ریثک  نبا 
هلاسم نیا  رد  تسا ؟ هدشن  ضرف  وا  يارب  يرهم  هک  تسا  اهب » لوخدـم  ریغ   » نز يارب  اهنت  هک  نا  ای  تسا ، هدـش  هداد  قالط  نز  ره 

(1014 «.) ...تسا یلاوقا 

.تسا یهقف  بهاذم  ناناملسم و  مومع  قافتا  دروم  انعم  نیا  هب  هعتم  هیده و  لاحره ، هب 

رد ناناملـسم  قافتا  دروم  انعم  نیا  هب  هعتم  مییوگ : یم  باوج  رد  دناد ، یم  لالح  ار  هعتم  حاکن  هعیـش  هک  دـشاب  نیا  وا  دارم  رگا  و 
لمع نا  هب  زین  هباحص  زا  یخرب  و  تسا ، هدوب  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز 
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رد ایا  هک  تسا  نا  رد  عازن  هک  نا  زج  دراد ، تلالد  نا  رب  نیقیرف  قیرط  زا  دنسلا  حیحص  تایاور  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دندرک ، یم 
؟ ریخ ای  هدش  خسن  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نامز 

نیا ات  هدوب ، لالح  رکب  وبا  زین  هلاو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  هعتم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دنـسلا  حیحـص  تایاور  زا  یلو 
.تسا هدرک  مارح  ار  نا  باّطخ  نبرمع  هک 

هللا یلصادخ  لوسر  دهع  زا  یمایا  رد  درا  امرخ و  زا  يا  هضبق  اب  ام  تفگ : هک  هدرک  لقن  هَّللادبع  نب  رباج  زا  دوخ  حیحص  رد  ملـسم 
(1015) .درک عونمم  ار  نا  ثیرح  نب  ورمع  ناش  رد  رمع  هک  نا  ات  میدرک  یم  هعتم  رکب  وبا  هلاو و  هیلع 

نبا سابع و  نبا  تفگ : دما و  وا  دزن  یصخش  هک  میدوب  هَّللادبع  نب  رباج  دزن  ام  تفگ : هک  هدرک  لقن  هرضن  یبا  زا  شدنـس  هب  زین  و 
هک نا  ات  میدرک  لمع  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـهع  رد  ام  تفگ : رباج  دـنا ؟ هدرک  فالتخا  ناـنز  هعتم  عّتمت و  ّجـح  رد  ریبز 

(1016) .میدادن ماجنا  ار  راک  ود  نیا  رگید  زین  ام  دومن و  یهن  لمع  ود  نا  زا  ار  ام  رمع 

مهدراهچ هیبشت  دقن 

«. هضفار تسا  نینچمه  درادن ، لوبق  ار  یمرچ -  باروج  ود  ینعی  نیّفخ -  رب  حسم  دوهی  : » دیوگ یم  وا 

خساپ

رب حسم  هلمج  نا  زا  هک  دنا  هدراذگ  تعدب  ار  نا  یمالـسا  قرف  زا  یخرب  هکلب  هدوبن ، فورعم  دوهی  دزن  اه  تعدـب  زا  يرایـسب  الوا :
اریز دیا ؛ یمن  باسح  هب  دوهی  هیبش  تسین  اه  تعدـب  نیا  هب  دـقتعم  سکره  اذـل  .تسا  رگید  ياه  تعدـب  حـیوارت و  زامن  نیّفخ و 

.درادن يرصح  دح و  كورت  .كورت و  هن  تسا  لاعفا  رد  تهباشم 

نارق ّصن  اب  فلاخم  شمالک  هک  نا  اصوصخ  دراد ، نا  رب  لیلد  هماقا  هب  جایتحا  تسا  نیّفخ  رب  حـسم  زاوج  هب  لئاق  هک  یـسک  ایناث :
(1017 (؛» ِنیَبْعْکلا َیلا  ْمکَلُجراو  ْمکِـسوُءِرب  اوُحَْـسماو  : »... دـیامرف یم  اریز  تسا ؛ هدرک  بجاو  اـپ  يور  رب  ار  حـسم  هک  تسا  میرک 

«. دییامن حسم  نیبعک  ات  ار  دوخ  ياهاپ  اهرس و  »

باـتک رد  لقتـسم  روط  هب  ار  عوضوم  نیا  اـم  .تسا و  هتـشادن  لوبق  ساـبع  نبا  نوچمه  هباحـص ، زا  یخرب  ار  نیفخ  رب  حـسم  اـثلاث :
.میا هدرک  یسررب  هقف » رد  تماما  »

مهدزناپ هیبشت  دقن 

هلاو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نا  لاـح  و  هضفار ، تسا  نینچمه  دـننک ، یمن  دـحل  تروص  هب  ار  دوخ  ياـهربق  دوـهی  : » دـیوگ یم  وا 
«. دومن یم  نینچ 

خساپ
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  عبت  هب  زین  هعیش  ياهقف  دزن  تسا ، نا  رد  تیم  نداد  رارق  هلبق و  فرط  زا  ربق  نداد  فاکـش  هک  دحل 
.تسا هدش  هدرمش  بحتسم 

(1018 «.) دنهد رارق  دحل  تیم  يارب  ات  تسا  بحتسم  : » دیامرف یم  هللا  همحر  یّلح  قّقحم 

هدومن نا  رب  عامجا  ياعدا  لئاسملا » ضایر   » باـتک رد  هللا  همحر  ییاـبطابط  یلع  دیـس  .تسا و  هدیـسر  مه  اـهقف  رگید  زا  ریبعت  نیا 
(1019) .تسا

مهدزناش هیبشت  دقن 

«. هضفار تسا  نینچمه  دنراذگ ، یم  یبوطرم  بوچ  دوخ  ناگدرم  نفک  رد  دوهی  »

خساپ

دراو تنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  دنـسلا  حیحـص  ثیداحا  نا  هرابرد  هک  تسا  یتابحتـسم  زا  ناگدرم  نفک  رد  رت  بوچ  نداد  رارق 
.تسا هدرک  یم  نینچ  زین  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  و  دنا ، هدومن  حیرصت  نا  بابحتسا  رب  املع  تسا و  هدش 

باذع نا  نابحاص  هک  داتفا  ربق  ود  زا  شرذگ  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  نارگید  ملـسم و  يراخب و 
زا یکی  .دنوش  یمن  باذع  هریبک  هانگ  تهج  هب  یلو  دنتسه ، ندش  باذع  لاح  رد  ربق  بحاص  ود  نیا  دومرف : ترـضح  .دندش  یم 

ار يا  هزاـت  بوچ  ترـضح  هاـگ  نا  .تسا  هدوب  ماّـمن  یـصخش  يرگید  و  تسا ، هتـشادن  لوـب  زا  تظفاـحم  هک  تسا  یـسک  ود ، نا 
: دومرف ترـضح  يدرک ؟ نینچ  ارچ  ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک : ضرع  هباحـص  .درب  ورف  يربـق  رد  ار  کـیره  درک  مین  ود  تشادرب و 

(1020) .دهد فیفخت  ار  ود  نا  باذع  دوش ، کشخ  بوچ  ود  نیا  هک  نا  زا  لبق  ات  دنوادخ  هک  تسا  دیما 

 - ضر یباحـص -  یملـسا  بیـصح  نب  هدیرب  هک  هدرک  رکذ  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  : » دـیوگ یم  ملـسم  حیحـص  حرـش  رد  يوون 
(1021 «.) دنراذگب بوچ  ود  شربق  رد  ات  درک  تیصو 

ایبنا میلاعت  لوصا  تدحو 

نیا دننک و  یم  مدقتم  زا  رّخاتم  ریثات  هب  مکح  دراد  دوجو  كرتشم  هجو  نییا  ود  نیب  دراوم ، زا  یخرب  رد  هک  نیا  درجم  هب  يا  هدـع 
اه و تعیرـش  هچرگ  .تسا  یکی  ایبنا  توعد  لوصا  میناد  یم  هک  یلاح  رد  دـنزاس ، یم  يراـج  زین  دوهی  عیـشت و  دروم  رد  ار  مکح 

.تسا فلتخم  میلست ، حور  هب  ندیسر  ياه  هار 

« .تسا مالسا  نییا  ادخ  دزن  هدیدنسپ  نید  انامه  ( » 1022 (؛» ُمالْسْالا هَّللا  ْدنِع  َنیدلا  َّنا  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

ْمکَّلََعل ْمِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتک  امک  ُمایِّصلا  ُمکیَلَع  َِبتک  دیامرف « : یم  زین  و 
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دیاش هک  تسا  نا  يارب  روتـسد  نیا  و   ] دـش ضرف  هتـشذگ  مما  رب  هک  ناـنچ  دـیدرگ ، ضرف  امـش  رب  نتـشاد  هزور  ( » 1023 (؛» َنوُقَّتَت
!« دیوش راکزیهرپ  كاپ و 

یتافیرحت اب  یفرط  زا  ات  هدما  هکلب  دیامن ، دیدج  نید  سیسات  دنک و  لاطبا  ار  نیشیپ  يایبنا  میلاعت  مامت  ات  هدماین  تهج  نیدب  مالسا 
رد دوهی  تامیلعت  یعیـش و  تامیلعت  نیب  هک  ضرف  رب  اذـل  .دـهد  هئارا  نا  يارب  یمّمتم  هدرک و  هلباقم  هدـش  ادـیپ  میدـق  نید  رد  هک 

.تسا و هدـش  هتفرگ  دوهی  زا  عیـشت  نییا  هک  داد  رارق  نا  رب  لـیلد  ناوت  یمن  ار  نیا  یلو  دراد ، دوجو  یهباـشت  هجو  دراوـم  زا  یخرب 
.دنراد تهابش  دوهی  هب  تنس  لها  دراوم  تامیلعت و  زا  یخرب  رد  اریز  تسناد ؛ دوهی  زا  رثاتم  زین  ار  ننست  لها  دیاب  دشاب  نینچ  رگا 

هضفار رب  باتک  لها  يرترب  ياعدا 

هضفار رب  باتک  لها  يرترب  ياعدا 

امـش تّما  لـها  نیرتـهب  دـش : هتفگ  دوهی  هب  هک  نیا  نا  و  دـنراد ، يرترب  هضفار  رب  تلـصخ  کـی  اـب  اراـصن  دوهی و  : » دـیوگ یم  وا 
هیلع هللا  یلـصدمحم  نویراوح  دنتفگ : تسیک ؟ امـش  تلم  لها  نیرتدـب  دـش : هتفگ  هضفار  هب  .یـسیع و  نویراوح  دـنتفگ : تسیک ؟
ّبـس ار  اهنا  نا  ياج  هب  یلو  دننک  رافغتـسا  ترـضح  نویراوح  يارب  ات  دندش  رما  نانا  .تسا  ریبز  هحلط و  نا  زا  ناشدوصقم  .هلاو و 

«. دندومن

خساپ

هباحص هب  هعیش  دنا ؟ تما  نیا  دارفا  نیرتدب  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هباحص  يراوح و  مامت  هک  هتفگ  هعیش  زا  صخش  نیمادک  الوا :
هدوبن لداع  نانا  همه  هک  تسا  دقتعم  هچرگ  دناد ، یم  میهـس  مالـسا  شرتسگ  تیبثت و  رد  ار  نانا  دراذگ و  یم  مارتحا  ردـقلا  لیلج 

هب خساپ  یـسانش و  هعیـش   » ثحب رد  لّصفم  روط  هب  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  تسا ، هدـش  رداص  ییاه  شزغل  اه  نا  زا  یخرب  زا  دـنا و 
.میا هدرک  هراشا  نا  هب  تاهبش »

دوـخ ماـما  اـب  ار  دوـخ  تعیب  هدرک و  ینکـشدهع  ود  نا  هک  تسا  نا  تهج  هب  دراد  يداـقتنا  ریبز  هحلط و  هراـبرد  هعیـش  رگا  اـیناث :
یخیرات تامّلسم  زا  هک  تسا  یبلطم  نیا  .دندومن و  جورخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینعی  نیملسم  ّقحرب  هفیلخ  دض  رب  دنتسکش و 

.دیا یم  باسح  هب 

.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لتاق  مجلم  نب  نمحرلادبع  تما  نیا  درف  نیرترورش  نیرت و  یقش  نیقیرف ، تایاور  قباطم  اثلاث :

قداص هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نارگید  يروباشین و  مکاح 
، کتیحل بضتخت  یتح  اهمد  لیسیف  هیغدص -  یلا  راشاو  انهه -  هبرضو  انهه  هبرض  برـضتس  ّکنا  : » دومرف یم  هک  مدینـش  قدصم 

یقشا هقانلا  رقاع  ناک  امک  اهاقشا  اهبحاص  نوکیو 
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سپ دـندرک -  ماـما  هاـگجیگ  هب  هراـشا  ترـضح  دروخ -  دـهاوخ  وـت  ياـج  نیا  هب  یتبرـض  هک  تسا  دوز  هنیا  ره  ( » 1024 (؛» دومث
نامه تسا ، تّما  نیرت  یقـش  هک  تسا  یـسک  نا  بحاـص  .دومن و  دـهاوخ  نیگنر  ار  تنـساحم  هک  يدـح  هب  دوش  يراـج  شنوخ 

«. دشاب یم  دومث  موق  نیرت  یقش  هقان  هدننک  یپ  هک  هنوگ 

زا ار  يرذع  چیه  هدرک و  جراخ  مالـسا  زا  دننک  یم  هباحـص  زا  یخرب  نعل  ای  ّبس  هک  ار  یناسک  تنـس  لها  هک  لاح  نیع  رد  اعبار :
دـسر یم  هک  ناشدوخ  هب  تبون  یلو  دنتـسین ، لـئاق  یـشزرا  اـه  نا  يارب  هدرکن و  لوبق  ار  ناـنا  تاـیاور  یتح  دـنریذپ و  یمن  ناـنا 

.دنهد یم  رارق  شنزرس  دروم  مانشد ، ّبس و  متش و  عاونا  اب  ار  دوخ  نافلاخم 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  باحصا  زا  یکی  ای  نامثع  هک  سکره  : » دیوگ یم  تسا  تنس  لها  یلاجر  ناگرزب  زا  هک  نیعم  نب  ییحی 
«. داـب وا  رب  مدرم  همه  هکئـالم و  ادـخ و  تنعل  دوش و  یمن  هتـشون  وا  ثیدـح  .تسا  نوـعلم  و  قساـف ، لاّـجد ، دـهد ، مانـشد  ار  هلاو 

(1025)

هک تسا  یباّذک  وا  هک  هدرک  لقن  یفوک  یبراحم  سیرداوبا  نامیلـس  نب  دیلت  هرابرد  نیعم  نب  ییحی  زا  لادـتعالا » نازیم   » رد یبهذ 
وا فرط  هب  نامثع  ناتـسود  دالوا و  زا  یخرب  .دـش  نامثع  ضرعتم  دوب ، هتـسشن  يراوید  يالاب  رب  يزور  .دـهد  یم  مانـشد  ار  نامثع 

(1026 «) ...تسکش وا  ياپ  ود  هک  يدح  هب  هدنکفا  نیمز  هب  ماب  يالاب  زا  ار  وا  دندش و  رو  هلمح 

یم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نعل  ماش  حبـص و  ره  هک  ار  یبحر  نامثع  نبزیرح  نوچمه  یبصان ، يدارفا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و 
.دننک یم  لقن  تیاور  وا  زا  هدرک و  قیثوت  دومن ،

حبص و ره  زیرح  : » دیوگ یم  ناّبح  نبا 
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(1027 «.) درک یم  نعل  راب  داتفه  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح )  ) رصع

نیملسم ریفکت  زاوج  مدع 

« ...تسا هدش  هدیشک  تمایق  زور  ات  هضفار  رب  ریشمش  : » دیوگ یم  همتاخ  رد  وا 

حیرصت نارب  تنـس  لها  ناگرزب  هک  تسا  يزیچ  نا  فالخ  ناناملـسم ، زا  يا  هقرف  هفیاط و  دروم  رد  نتفگ  نخـس  هنوگ  نیا  : خساپ
.دنناد یمن  زیاج  هانگ ، درجم  هب  ار  دنرازگ  یم  زامن  هلبق  فرط  هب  هک  نیملسم  فیاوط  زا  یکی  ریفکت  نانا  اریز  دنا ؛ هدرک 

ای انز  نوچمه  هدـش ؛ بکترم  هک  یهاـنگ  تهج  هب  ار  هلبق  لـها  زا  يدـحا  هک  تسا  نیا  اـم  هدـیقع  : » دـیوگ یم  يرعـشا  نسحلاوبا 
(1028 «.) دنشاب هدرکن  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  یمادام  مینکن  ریفکت  رمخ  برش  ای  تقرس 

تهج هب  ار  نانا  زا  يدحا  و  تشاد ، هگن  تسد  هلبق  لها  هب  ضرعت  زا  دیاب  : » دـیوگ یم  تنـس  لها  هدـیقع  نایب  رد  لبنح  نب  دـمحا 
(1029 «.) درکن جراخ  مالسا  زا  ار  وا  یتهج  هب  و  دومنن ، ریفکت  هانگ 

هلبق لها  کلذ -  عم  یلو -  دنروا  یم  باسح  هب  لمع  لوق و  ار  نامیا  نید و  هک  نا  اب  تعامج  تنـس و  لها  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
تباث زین  یصاعم  اب  ینامیا  توخا  هکلب  دنهد ، یم  ماجنا  جراوخ  هک  هنوگ  نا  دننک ؛ یمن  ریفکت  رئابک  یـصاعم و  قلطم  تهج  هب  ار 

(1030 «.) ...تسا

، انتحیبذ لکاو  انتلبق  لبقتـساو  انتالـص  یّلـص  نم  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  يراـخب 
هحیبذ زا  دتـسیاب و  ام  هلبق  فرط  هب  هدروا و  ياج  هب  ار  زامن  هک  سکره  ( » 1031 (؛» ...هلوسر هّمذو  هَّللا  هّمذ  هل  يذلا  ملسملا  کلذف 

 «. ...تسا هلاو  هیلع  هللا  یلصوا  لوسر  همذ  ادخ و  همذ  وا  رد  هک  تسا  یناملسم  نامه  وا  دنک ، هدافتسا  ام 

هعیش صیاصخ  تافص و 

هعیش صیاصخ  تافص و 

زا لمع  رد  یلو  میتسه  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  هعیش  ام  هک  دننک  یم  اعدا  یخرب 
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هب هک  یماگنه  رگید  بهاذـم  ناـیدا و  زا  ناـفلاخم  .دـنا  هدرک  شوخ  لد  فرح  هب  اـهنت  دـننک و  یمن  يوریپ  نادـنچ  تارـضح  نا 
یلامعا نیمه  عیـشت  هک  دننک  یم  لایخ  دنیامن ، یم  رّفنت  نالعا  نا  زا  هدـش و  نیبدـب  عیـشت  هب  دـننک  یم  هاگن  عیـشت  نایعدـم  لامعا 

، دـنا هدومرف  هعیـش  ناماما  هک  هنوگ  نا  هعیـش  تسین ، نینچ  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتفاـی  رولبت  نا  نایعدـم  صاخـشا  رد  هک  تسا 
هعیـش .دراد  وا  لامک  رب  تلالد  زین  یخرب  هدوب و  لیخد  وا  ندوب  ناملـسم  لصا  رد  ناـنا  زا  یخرب  هک  دراد  یتافـص  تایـصوصخ و 

رد هک  یتایـصوصخ  تافـص و  رکذ  هب  شخب  نیا  رد  .دـشاب  هنومن  زراب و  هنـسح ، تافـص  مامت  رد  هک  تسا  یـسک  لماک  یعقاو و 
.میزادرپ یم  هدما  ناشنایعیش  يارب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تاملک 

هعیش تافص 

يدـحا باحـصا  هدابعلاو ، دـهزلا  لها  و  هنامالاو ، ءافولا  لهاو  داهتجالاو ، عرولا  لها  انتعیـش  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  ماـمالا  نع   - 1
؛» مرحم ّلـک  نوبنتجیو  تیبـلا ، نوّجحیو  مهلاوما ، نوکزی  راـهنلاب ، نومئاـصلا  لـیّللاب ، نومئاـقلا  هلیللاو ، موـیلا  یف  هعکر  نیـسمخو 

هنابـش .دـنتدابع  دـهز و  لها  يراد و  تناما  افو و  لها  شـشوک و  عرو و  لها  ام  نایعیـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1032)
تدابع هب  ار  بش  اه  نا  دـنهد .) یم  ماجنا  زین  ار  لفاون  بجاو ، ياهزامن  زا  ریغ  ینعی  ، ) دـنناوخ یم  زامن  تعکر  کی  هاـجنپ و  زور 

«. دننک یم  زیهرپ  یمارح  راک  ره  زا  هدروا و  اج  هب  جح  دنزادرپ و  یم  ار  دوخ  لاوما  تاکز  .دنراد  هزور  ار  اهزور  هتخادرپ و 

همحر یلا  هبغر  لیلجلا ، رمالاب  عراس  و  لیمجلا ، رهظاو  حبقتـسا ، ام  کـسماو  نسحتـساام  مدـق  نم  انتعیـش  : » مالـسلا هیلع  هنعو   – 2
یناسک ام  نایعیش  : » دومرف زین  و  ( 1033 (؛» اّنک امثیح  انعمو  انیلاو  اّنم  کلذف  لیلجلا ،
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رما هب  تبـسن  هدرک و  راکـشا  ار  ابیز  ياهراک  دنیامن ، یم  يراددوخ  حیبق  ياهراک  زا  هدوب و  بوخ  ياهراک  رد  زاتـشیپ  هک  دنتـسه 
هدوب بوسنم  ام  يوس  هب  تسا و  ام  زا  یـصخش  نینچ  نیا  تسا ، لیلج  تمحر  هب  تبغر  تهج  هب  نیا  و  دنیامن ، یم  تعرـس  لیلج 

«. میتسه ام  هک  اجک  ره  تسا ، ام  اب  و 

هرثکو هنامالا  ءاداو  عّشختلاو  عضاوتلاب  الا  نوفرعی  اوناکامو  هعاطاو ، هَّللا  یقّتا  نم  الا  انتعیـش  ام  : » مالـسلا هیلع  رقابلا  ماـمالا  نعو   - 3
نانا .دـننک  تعاطا  ار  وا  هدوب و  سرت  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  طقف  اـم  نایعیـش  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ( » 1034 (؛» هَّللا رکذ 

«. دنیادخ دای  ترثک  تناما و  يادا  عوشخ و  عضاوت و  هب  فورعم 

اذاف هباقع ، فاخو  هباوث ، ءاجرو  هقلاخل ، لمعو  هداهج ، دتـشاو  هجرفو ، هنطب  ّفع  نم  یلع  هعیـش  اّمنا  : » اضیا مالـسلا  هیلع  هنعو   - 4
وا جرف  مکـش و  هک  تسا  یـسک  یلع  هعیـش  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1035 (؛» رفعج هعیـش  کئلواف  کـئلوا  تیار 
هاگ ره  .دشاب  فئاخ  وا  باقع  زا  هتـشاد و  ار  وا  باوث  دیما  دنک و  راک  شقلاخ  يارب  اهنت  .دشاب  مدـق  تباث  داهج  رد  هدوب و  فیفع 

«. دنرفعج هعیش  اه  نا  يدید  ار  یصاخشا  نینچ 

و ( » 1036 (؛» اراهنو الیل  نیسمخلا  اّولصی  ناب  ناوخالل و  لذبلاو  ءاخـسلاب  یتش : ٍلاصخب  نوفرعی  انتعیـش  اّمنا  : » مالـسلا هیلع  هنعو   - 5
هاجنپ هک  نیا  هب  و  ناردارب ، هب  تبـسن  شـشخب  تواخـس و  دنوش ؛ یم  هتخانـش  دـنچ  ییاه  تلـصخ  هب  ام  نایعیـش  انامه  : » دومرف زین 

«. دنناوخ یم  زور  هنابش  رد  زامن  تعکر 

هیلعرقاب ماـما  ( 1037 (؛» ّلجوزع هَّللا  عاطا  نم  ـالا  انتعیـش  اـم  هَّللاوف  بهاذـملا ، مکب  بهذـتال  : » مالـسلا هیلع  رقاـبلا  ماـمالا  نعو   - 6
هب ار  امش  نوگانوگ  بهاذم  : » دومرف مالسلا 
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«. دننک یم  تعاطا  ار  ّلجوزع  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنت  ام  نایعیش  دنگوس ! ادخ  هب  دنربن ، ههاریب 

اوبضغ نا  نیذلا  انرما ، ءایحا  یف  نوروازتملا  انتدوم  یف  نّوباحتملا  انتیالو ، یف  نولذابتملا  انتعیش  : » مالـسلا هیلع  یلع  مامالا  نعو   - 7
ام نایعیـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ( 1038 (؛» اوطلاـخ نمل  ملـس  اورواـج ، نم  یلع  هکرب  اوفرـسی ، مل  اوضر  ناو  اوـملظی ، مل 
هب .دـنراد  تسود  ار  رگیدـمه  ام  تدوم  هار  رد  و  دـنهد ، یم  ناشن  شـشخب  لذـب و  دوخ  زا  ام  تیـالو  هار  رد  هک  دنتـسه  یناـسک 

فارـسا اضر  تروص  رد  و  دننک ، یمن  ملظ  یـسک  هب  بضغ  لاح  رد  .دنور  یم  رگیدکی  ترایز  هب  ام  رما  نتـشادهگن  هدـنز  تهج 
«. دنتیمیمص افص و  حلص و  ناروا  مایپ  دننک  یم  ترشاعم  هک  یناسک  اب  و  دنتکرب ، هیام  دوخ  ناگیاسمه  يارب  .دنیامن  یمن 

مهلوکام باوصلاب ، نوقطاـنلا  لـئاضفلا ، لـها  هَّللا ، رماـب  نولماـعلا  هَّللاـب ، نوفراـعلا  مه  انتعیـش  : » مالـسلا هیلع  یلع  ماـمالا  نعو   - 8
رما هب  ناگدـننک  لمع  ادـخ و  هب  نافراع  نامه  اـم  نایعیـش  : » دومرف زین  و  ( 1039 (؛» ...عضاوتلا مهیشمو  داصتقالا ، مهـسبلمو  توقلا ،
نتفر هار  ماگنه  هدوب و  ور  هنایم  شـشوپ  رد  و  دـنروخ ، یم  دوخ  توق  هزادـنا  هب  .دـنباوص  هب  ناقطان  لیاضف و  لـها  ناـنا  .دـنیادخ 

«. ...دنا عضاوتم 

اذه قیطن  انسل  نوزاتجم  موق  ّانا  هَّللا ! لوسر  نبای  تلق : ّمث  ینمب ، مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  یلع  انمّلـس  لاق : دایز ؛ نب  هَّللادبع  نع   - 9
ءاشفاو مکبحص ، نمل  هبحصلا  نسحو  هنامالا  ءاداو  ثیدحلا ، قدصو  هَّللا ، يوقتب  مکیلع  لاق : انصواف ؟ هاندرا ، امّلک  کنم  سلجملا 

رایخ اوناک  تیبلا  لها  انتعیش  ّنا  ینثدح : یبا  ّناف  مهزئانج ، اوعبّتاو  مهاضرم ، اودوعو  مهدجاسم ، یف  اّولص  ماعطلا ، ماعطا  و  مالسلا ،
انوضّغبتالو سانلا  یلا  انّوبحا  اونوک )  ) کلذکو مهنم ، ناک  ماما  ناک  ناو  مهنم ، ناک  هیقف  ناک  نا  مهنم ، اوناک  نم 
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ترـضح هب  مالـس ، زا  دعب  مدیـسر ، ینم  نیمزرـس  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  دایز  نب  هَّللادـبع  ( 1040 (؛» مهیلا
ار ام  میرادن ، ار  امش  تمدخ  یبایفرـش  قیفوت  هشیمه  هک  میتسه  یتعامج  ام  هلاو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع 

تبحص مه  هک  یناسک  اب  و  تناما ، يادا  راتفگ و  رد  یتسار  و  یهلا ، ياوقت  هب  داب  امش  رب  : » دومرف ترضح  .امن  تیـصو  شرافس و 
ياج هب  زامن  تنس -  لها  اه -  نا  دجاسم  رد  .دیهد  ماعطا  هدرک و  مالس  رگیدکی  هب  دنلب  .دیشاب  هتـشاد  بوخ  ترـشاعم  دیوش  یم 

ام نایعیـش  انامه  هک  دومرف  ثیدح  ارم  مردپ  اریز  دـییامن ؛ تکرـش  اه  نا  هزانج  عییـشت  رد  هدرک و  تدایع  ار  نانا  ناضیرم  هدروا و 
امـش تسا ، اه  نا  نایم  زا  دراد  دوجو  یماما  رگا  تساه و  نا  زا  دراد  دوجو  یهیقف  اه  نا  نایم  رد  رگا  دنا ، مدرم  نیرتهب  تیب ، لها 

ضغب دنوش و  نیبدب  ام  هب  مدرم  هک  دینک  يراک  هک  نا  هن  دـییامن  بلج  ام  هب  ار  مدرم  ّتبحم  هک  دـینک  يراک  .دیـشاب  نینچ  نیا  زین 
«. دنریگب لد  رد  ار  ام 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 1041 (؛» هلعف هلوق  قدص  نم  یلع  هعیش  اّمنا  مالسلا ...« : هیلع  مظاکلا  مامالا  نع  ثیدح  یهو   - 10
«. دیامن قیدصت  ار  شلعف  وا  لوق  هک  تسا  یسک  یلع  هعیش  انامه  »... 

نم اولکالو  اراهن ، اوقرـشالو  مامغلا ، مهّلظالو  هکئالملا ، مهتحفاصل  اوماقتـسا  انتعیـش  ّنا  ول  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامالا  نعو   - 11
یم تماقتسا  ام  نایعیش  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1042 (؛» مهاطعا الا  ائیـش  هَّللا  اولاس  املو  مهلجرا ، تحت  نمو  مهقوف 

زا هدوب و  یهلا  راونا  قارشا  تحت  زور  رد  و  دنکفا ، یم  هیاس  ناشرس  رب  اهربا  دندرک و  یم  هحفاصم  اه  نا  اب  هکئالم  دندرک 
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دندرک یم  شهاوخ  لاؤس و  هک  ار  يزیچ  ره  دنوادخ  زا  و  دـندوب ، دـنوادخ  ياه  تمعن  هب  مّعنتم  ناشیاهاپ  ریز  زا  ناشرـس و  يالاب 
«. دومن یم  اطع  اه  نا  هب 

یم روتـسد  نم  زا  تسا و  نم  عیطم  هک  امـش  زا  سک  ره  هب  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـیوگ : یم  ماّحـش  دـیز   - 12
تناما و يادا  راتفگ و  قدص  ادخ و  يارب  ششوک  ناتنید و  رد  عرو  ّلجوزع و  دنوادخ  ياوقت  هب  ار  امـش  نم  .ناسرب  مالـس  دریگ ،

هداتسرف مدرم  يوس  هب  روما  نیا  يارب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  .میامن  یم  توعد  ناگیاسمه ، اب  بوخ  ترـشاعم  ینالوط و  هدجس 
دشاب و بوخ  هچ  دینک  تیاعر  ار  تناما  قح  دنا ، هدراذگ  تناما  هب  امش  دزن  ار  يزیچ  هتسناد و  دوخ  نیما  ار  امـش  هک  یناسک  .دش 
، دییامن محر  هلص  دوخ  هریشع  زا  .هدش  یطایخ  هچراپ  خن و  يادا  هب  دومن  یم  رما  هشیمه  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اریز  دب ؛ هچ 

نید رد  هک  امـش  زا  کی  ره  .دیزادرپب  ار  نانا  قوقح  دینک و  تدایع  ار  اه  نا  ياه  ضیرم  .دـیوش  رـضاح  اه  نا  هزانج  عییـشت  رد  و 
رما نیا  تسا ، يرفعج  هعیـش  نیا  دوش  یم  هتفگ  دشاب ، راتفرـشوخ  مدرم  اب  دیامن و  تناما  يادا  هدوب و  وگتـسار  هتـشاد و  عرو  دوخ 

زا یـصخش  انامه  مردـپ : ارم  تفگ  ثیدـح  هنیا  ره  دـنگوس ! ادـخ  هب  .تسا  يرفعج  بدا  نیا  دوش  یم  هتفگ  هتخاس و  دونـشخ  ارم 
رد مدرم  نیرتوگتـسار  قوقح و  هدـنروا  اـج  هب  هدوب و  راد  تناـما  رتهب  همه  زا  تسا ، ناـنا  تنیز  دوخ  هلیبـق  ناـیم  رد  یلع  ناـیعیش 

یسک هچ  دنیوگ : یم  دوش و  یم  لاؤس  وا  زا  هریشع  نیب  رد  .تسوا  دزن  نانا  ياه  تناما  مدرم و  ياه  تیصو  .تسا  راتفگ 
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(1043 «.) تسا راتفگ  رد  رتوگتسار  همه  زا  هدوب و  راد  تناما  رتهب  همه  زا  وا  تسا ؟ ینالف  لثم 

ینید ناردارب  اب  يرایمه  هعیش و 

نسحملا زواجتیو  ریقفلا ؟ یلع  ینغلا  فطعی  له  : - » هعیشلا هرثک  هدنع  رکذ  اّمل  هباحصا  ضعبل  مالـسلا -  هیلعرقابلا  مامالا  نعو   - 1
هیلعرقاب ماما  تمدـخ  یـصخش  ( 1044 (؛» اذـکه لعفی  نم  هعیـشلا  هعیـشلا ، ءـالؤه  سیل  لاـق : ـال ، تلق : نوساوتیو ؟ ییـسملا ء ؟ نع 

زا راکوکین  ایا  دراد ؟ تفوطع  ریقف  رب  اه  نا  ینغ  ایا  : » دومرف وا  هب  ترـضح  دروا ، نایم  هب  نخـس  هعیـش  یناوارف  ترثک و  زا  مالـسلا 
ترـضح .ریخ  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  يوار  دـنراد ؟ يردارب  يربارب و  تاساوم و  رگیدـکی  هب  تبـسن  ایا  و  درذـگ ؟ یم  راک  هنگ 

«. دنک نینچ  هک  تسا  یسک  هعیش  دنیا ، یمن  باسح  هب  هعیش  نانیا  دومرف :

نـسحاف لاق : کناوخا ؟ نم  تفّلخ  نم  فیک  هلاسف  مّلـسف ، لجر  لخدـف  هَّللادـبع  یبا  دـنع  تنک  : » لاق نالجع  نب  دـمحم  نع   - 2
: لاق هلیلق ، لاق : مهئارقفل ؟ مهئاینغا  هلـص  فیکف  لاق : هلیلق ، لاقف : مهئارقف ؟ یلع  مهئاینغا  هدایع  فیک  هل : لاقف  .يرطاو  یکزو  ءانثلا 

مّهنا ءالؤه  معزت  فیکف  لاقف : لاق : اندنع ، نمیف  یه  ام  ّلق  اقالخا  رکذـتل  ّکنا  لاقف : مهیدـیا ؟ تاذ  یف  مهئارقفل  هدـهاشم  فیکو 
زا ترضح  .درک  مالس  دش و  دراو  یصخش  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  : » دیوگ یم  نالجع  نب  دّمحم  ( 1045 (؛» هعیش
زا اینغا  تدایع  تسا  هنوگچ  دومرف : وا  هب  ترضح  .دومن  نانا  زا  فیرعت  شیاتس و  هب  عورـش  وا  دنا ؟ هنوگچ  وت  ناردارب  دیـسرپ : وا 

ترضح .تسا  مک  مدرک : ضرع  ارقف ؟ هب  تبـسن  اینغا  هدهاشم  تسا  هنوگچ  دومرف : ترـضح  .تسا  مک  تفگ : باوج  رد  وا  ارقف ؟
: درک ضرع  باوج  رد  وا  دنراد ؟ تسد  رد  هک  هچنا  هب  تبسن  ناشئارقف  هب  تبسن  اینغا  ششخب  تسا  هنوگچ  دومرف :
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اه نا  هک  ینک  یم  نامگ  هنوگچ  وت  سپ  دومرف : ترـضح  .دراد  دوجو  ام  مدرم  نایم  رد  رتمک  هک  دییامن  یم  لاؤس  یقالخا  زا  امش 
«. دنا هعیش 

!؟ دنتسین یعقاو  هعیش  اه  نیا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ( 1046 (؛» انراثا انلامعا و  یف  انفلاخو  هناسلب  لاق  نم  انتعیـش  نم  سیل  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامالا  نع   - 1
«. دنک تفلاخم  ام  اب  راثا  لامعا و  رد  یلو  دیوگب  يزیچ  دوخ  نابز  هب  هک  یسک  تسین  ام  نایعیش  زا  : » دومرف

، هبحـص نم  هبحـص  نسحی  ملو  بضغلا ، دـنع  هسفن  کلمی  مل  نم  اّنم  سیل  ّهنا  دـمحم ! لا  هعیـش  اـی  : » اـضیا مالـسلا  هیلع  هنعو   – 2
دوخ بضغ  ماگنه  هک  یسک  تسین  ام  زا  دّمحم ! لا  نایعیش  يا  : » دومرف زین  و  ( » 1047 (؛» ...هحلاص نم  هحلاصمو  هقفار ، نم  هقفارمو 

هحلاصم هدرک  حلص  ياضاقت  هک  یسک  اب  دیامنن و  ارادم  وا  اب  هدوبن و  نابز  شوخ  دوش  یم  نیشنمه  هک  یـسک  اب  و  دنکن ، ظفح  ار 
«. ...دنکن

نایعیش زا  « ؛) 1048 «) هنم عروا  رصملا  یف  نوکیو  فالا  هیف  نوکی  رصم  یف  نوکی  نم  انتعیش  نم  سیل  : » اضیا مالـسلا  هیلع  هنعو   - 3
«. دشاب هتشاد  دوجو  وا  زا  رت  عرواب  اه  نا  نیب  رد  تسا  رفن  نارازه  يرهش  رد  رگا  هک  یسک  تسین  ام 

اذـک لوقا : هوکته ، ارتس  ترتس  امّلک  ام  هَّللا  مهنعل  ماـماب ، مهل  اـنا  اـم  هَّللاو  مهماـما ، ّینا  نومعزی  موق  : » اـضیا مالـسلا  هیلع  هنعو   - 4
، منانا ماما  نم  هک  دننک  یم  نامگ  یهورگ  : » دومرف زین  و  ( » 1049 (؛» ینعاطا نم  مامالا  انا  اّمنا  اذکو ، اذک  ینعی  اّمنا  نولوقی : اذکو ،
نینچ و میوگ : یم  نم  دندیرد ، مدرک  روتسم  هک  ار  ششوپ  ره  دنک ، تنعل  ار  اه  نا  ادخ  متـسین ، اه  نا  ماما  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 

متسه یسک  ماما  نم  انامه  تسا ، نانچ  نینچ و  وا  دوصقم  دنیوگ : یم  نانا  نانچ ،
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(1050 «.) دنک تعاطا  ارم  هک 

مارح هعقاوم  هنکما  نا  هراج و  مرح  یلا  رظنی  نالف  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسرل  لجر  لاق  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامالا  نعو   - 5
دقتعی نّمم  مکتعیـش  نم  ّهنا  هَّللا ! لوسر  اـی  رخا  لـجر  لاـقف  هب ، ینوتیا  لاـقو : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  بضغف  هنع ، عدـی  مل 

يرکسع نسح  ماما  ( 1051 (؛ لقتال هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  امکئادـعا ! نم  اربتیو  مالـسلا  هیلع  یلع  هالاومو  کـتالاوم 
ره و  دنک ، یم  هاگن  شا  هیاسمه  هناخ  لخاد  هب  ینالف  درک : ضرع  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  یـصخش  : » دومرف مالـسلا  هیلع 
نم دزن  ار  وا  دومرف : دش و  كانبـضغ  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .دراد  یمنرب  تسد  نا  زا  دوش  ادـیپ  وا  رب  یمارح  تیعقوم  هاگ 

هلمج زا  تسا و  امش  نایعیش  زا  وا  هلاو ! هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  دوب ، رضاح  سلجم  رد  هک  رگید  یصخش  .دیروا 
هلاو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیوج ! یم  يرازیب  امـش  نانمـشد  زا  تسا و  یلع  تالاوم  امـش و  تیالو  هب  دـقتعم  هک  تسا  یناسک 

ام زا  لامعا  رد  هدرک و  يوریپ  ار  اـم  هک  دنتـسه  یناـسک  اـم  نایعیـش  اـنامه  تسا ، غورد  نیا  تساـم ، نایعیـش  زا  وا  هک  وگن  دومرف :
«. دنیامن تعباتم 

مدرم اب  ترشاعم  رد  هعیش  هفیظو 

راتفر اب  مدرم  هک  دینکن  يراک  دیشاب ، ام  تنیز  دیتسه ، بوسنم  ام  هب  امش  هعیـش ! تعامج  يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 1
(1052 «.) دنوش نیبدب  ام  هب  امش 

ادـخ هب  .دوشن  ام  اـب  مدرم  ینمـشد  ثعاـب  دـنادرگ و  بوبحم  مدرم  دزن  ار  اـم  هک  ار  يا  هدـنب  دـنک  تمحر  ادـخ  : » دومرف زین  و   - 2
هب دناوت  یمن  یسک  زگره  دش و  دنهاوخ  رتزیزع  هچره  زا  دننیبب  ار  ام  تاملک  نساحم  مدرم  رگا  دنگوس 
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(1053 «.) دنک ادیپ  یسرتسد  اه  نا 

هدنب دنک  تمحر  ادخ  وگب : نم  لوق  زا  اه  نا  هب  ناسرب و  ام  نایعیـش  رب  ار  ادخ  تمحر  مالـس و  ...یلعالادبع  يا  : » دومرف زین  و   - 3
«. دـیامن رود  ناـنا  زا  ار  رکنم  هدرک و  رهاـظ  اـه  نا  رب  ار  فورعم  هک  نیا  هب  دـناشکب  اـم  دوخ و  يوـس  هب  ار  مدرم  تبحم  هک  ار  يا 

(1054)

ار دوخ  ياه  نابز  .دییوگب  کین  نخس  مدرم  هب  دیوشن ، ام  ییوربا  یب  هیام  دیـشاب و  ام  تنیز  هعیـش ! تعامج  يا  : » دومرف زین  و   - 4
(1055 «.) دیراد هاگن  حیبق  راتفگ  يدایز و  نخس  زا  هدرک و  ظفح 

ّلک اّنع  اوعفداو  هدوم ، ّلک  اـنیلا  اورج  انیـش ، اونوکت  ـالو  اـنیز  اونوکو  هَّللا  اوقّتا  هتعیـشل - : مالـسلا -  هیلع  يداـهلا  ماـمالا  نعو   - » 5
ره ییوربا ، یب  هیام  هن  دیـشاب  ام  تنیز  دـینک و  هشیپ  اوقت  دومرف : دوخ  نایعیـش  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  ( » 1056 (؛» حیبق

«. دییامن عفد  ار  یحیبق  ره  ام  زا  دیشکب و  ام  يوس  هب  ار  تدوم  یتسود و 

ناهج هدنیا  بهذم  عیشت 

.تسا هدش  لزان  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طسوت  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  رشب  نید  نیرخا  مالسا  هک  تسین  یکش 

هعیـش و تایاور  رد  زین  و  ( 1057) .تسا هدرک  دای  نییبنلا » متاـخ   » ناونع هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  میرک  نارق 
: دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  میناوخ  یم  تنس  لها 

یشاب یم  یسوم  دزن  نوراه  دننام  هب  نم  دزن  وت  یلع ! يا  ( » 1058 (؛» يدعب یبنال  ّهنا  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنا  یلع ! ای  »
« .دوب دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نا  زج 

بهذم هک  تسا  نیا  لاؤس  دیا  یم  دیدپ  بهذم  ناونع  هب  نا  رد  یتاباعشنا  ینید  ره  روهظ  زا  دعب  هک  اجنا  زا  یلو 
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قباطم لاؤس  نیا  یسررب  ددص  رد  ثحب  نیا  رد  تسا ؟ بهذم  نیمادک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  رصع  رد  مکاح  یمالسا 
.میشاب یم  یمالسا  تایاور  تایا و 

عیشت موهفم 

ار یـسک  تیـالو  ندرک ، يراـی  ندوـمن ، يوریپ  ینعی  تعیاـشم ؛ زا : تسا  تراـبع  عیـشت  : » دـیوگ یم  هـغللا » حاحـص   » رد يرهوـج 
.تسا هدش  دراو  ( 1061 «) برعلا ناسل   » و ( 1060 «،) سورعلا جات   » رد زین  نومضم  نیمه  هب  ( 1059 «) نتشاد

زا صن و  هلیسو  هب  ماما  باختنا  هک  تسا  دقتعم  هتسناد و  یهلا  یبصنم  ار  تماما  هک  تسا  هتساخرب  یـشرگن  زا  حالطـصا  رد  عیـشت 
نایم رد  هک  یهلا  تنـس  نیا  زا  يوریپ  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  اتـسار  نیا  رد  .دریگ  یم  تروص  دنوادخ  بناج 

اه نا  لوا  هک  ناراوگرزب  نیا  .تسا  هدرک  یفرعم  ار  دوخ  زا  دعب  يایصوا  ناماما و  دنوادخ ، رما  هب  هتشاد ، دوجو  زین  هتـشذگ  يایبنا 
تیالو ثحب  رد  مه  ینید و  تیعجرم  هنیمز  رد  مه  تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  اه  نا  رخا  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

.دنیادخ لوسر  زا  دعب  مدرم  يادتقم  ماما و  هعماج ، يربهر  تیمکاح و  و 

تماما رب  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  بناج  زا  ّصن  دوجو  هب  نامیا  زا  تسا  ترابع  عیـشت  : » دیوگ یم  هینغم  داوجدمحم  خیـش  موحرم 
(1062 «.) دشاب هدش  ولغ  شنادنزرف  وا و  ّقح  رد  هک  نیا  نودب  وا ، تفالخ  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

.میزادرپ یم  روهظ  رصع  رد  بهذم  عون  نییعت  یسررب  هب  هتکن ، نیا  نایب  زا  دعب 

وا ( » 1063 (؛» َنوکرْـشُْملا هرک  َولو  ِلک  هّ ِنیدلا  یَلَع  هرهْظِیل    ّ ِقَْحلا ِنیدو  يدْهلِاب  َهلوُسر  َلَسرا  يِذَّلا  وه  دیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ 
و  ] ناکرشم دنچ  ره  دهد ، يرترب  ّطلست و  نایدا  همه  رب  ار  نا  ات  داتسرف ، قح ، نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  ییادخ   ] تسا
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« .دنشاب یضاران  نارفاک 

یمتح هدارا  رب  تلـالد  رارکت  نیا  .تسا  هدـش  رارکت  هیا 28  حـتف  هروس  رد  یکدـنا  فالتخا  اب  هیا 9 و  فص  هروـس  رد  بلطم  نیا 
.دراد نایدا  ریاس  رب  مالسا  ینعی  دوخ  نید  ترصن  رد  دنوادخ 

ءالعتسا و يانعم  هدنرادرب  رد  دور  راک  هب  یلع »  » اب هارمه  هک  یماگنه  و  ( 1064) .تسا ءالیتسا  فاشکنا و  يانعم  هب  تغل  رد  روهظ 
.تسا هتفر  راک  هب  نارق  تایا  زا  يرایسب  رد  انعم  نیا  .دوبدهاوخ  قوفت 

راکـشا ادـخ  رما  دروا و  يور  قح   [ هک هاگ  نا   ] اـت ( » 1065 (؛» َنوهراک ْمهو  هَّللا  ْرما  رهَظو  ُّقَْحلا  َءاَـج  یَّتَح  دـیامرف « : یم  دـنوادخ 
« .دنتشاد ار  تهارک  لامک  اهنا  هک  یتروص  رد  دیدرگ ،

داسف دروا ، مهارف  مدرم  ياه  تسد  هچنا  ببس  هب  ( » 1066 (؛» ِساّنلا يدیا  ْتَبَسک  اِمب  رْحَْبلاو  رَْبلا  ِیف  داسَْفلا  رهَظ  دیامرف « : یم  زین  و 
!« دندرگزاب هک  دشاب  دناشچب ، اهنا  هب  ار  ناشلامعا  زا  یخرب  رفیک  ات  تسا ، هدش  رادیدپ  ایرد  یکشخ و  رد 

مامت رب  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیا  رد  ار  مالـسا  اـت  هداد  هدـعو  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هرهظیل )  ) قوف هیا  رد  روهظ »  » هملک زا 
هللا یلصربمایپ  هیرذ  زا  یصخش  كرابم  تسد  هب  ینس -  هعیش و  زا  ناوارف  تایاور  قباطم  هک -  يا  هبلغ  .دنادرگ  بلاغ  رگید  نایدا 

.تفرگ دهاوخ  ماجنا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ینعی  هلاو  هیلع 

.دوش یم  هدافتسا  نامزلا  رخا  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  ینعی  ینعم ، نیمه  زین  رگید  ناوارف  تایا  زا 

ّطخ نامه  روهظ  رـصع  رد  ات  تسا  یمالـسا  لیـصا  ّطخ  هدنهد  همادا  یمالـسا  بهاذم  زا  بهذم  نیمادک  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 
؟ ددرگ هدایپ  هتفای و  شرتسگ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  يدّمحم  بان  مالسا  ناونع  هب  نیمز  هرک  حطس  رد 

یپ نارق  هب  هعجارم  اب 
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.تسا هدومن  یّلجت  رولبت و  عیشت  بهذم  رد  هک  تسا  یمالسا  نامه  روهظ  رصع  رد  بتکم  هک  درب  میهاوخ 

ار ناتنید  زورما  ( » 1067 (؛» انید َمالْسْالا  ُمَکل  ُتیِضرو  ِیتَمِْعن  ْمکیَلَع  ُتْمَْمتاو  ْمکَنید  ْمَکل  ُْتلَمکا  َموْیلا  دیامرف « : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .دشاب امش  نید  مالسا  هک  امش  رب  مدش  یضار  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  هدومن و  لماک  امش  رب 

رب یمکح  هچ  زور  نا  رد  تسا ؟ هدوـمن  لـماک  مدرم  رب  ار  دوـخ  نید  نا  ببـس  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هداـتفا  یقاـفتا  هچ  زور  نا  رد 
هب هک  هدش  غالبا  مدرم  رب  زیچ  هچ  زور  نا  رد  تسا ؟ هدرک  مامت  مدرم  رب  نا  طسوت  هب  ار  تمعن  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  غالبا  مدرم 

؟ دوب دهاوخن  یتیاضر  نینچ  نا  نودب  دشاب و  ناناملسم  نید  مالسا  هک  هداد  تیاضر  دنوادخ  نا  ندوب 

نا رد  و  تسا ؟ هدوب  يزور  هچ  زور  نیا  تسا ، مویلا »  » قادصم ندـش  نشور  هیا و  لوزن  ناش  یـسررب  تالاؤس  نیا  همه  مهف  دـیلک 
؟ تسا هدش  غالبا  يروتسد  هچ  هداتفا و  یقافتا  هچ 

بـصن زا  دـعب  مخ ، ریدـغ  زور  رد  هیا  لوزن  ناش  هک  درب  میهاوخ  یپ  لاـمکا »  » هیا لـیذ  رد  نارّـسفم  ناـیب  تاـیاور و  هب  هعجارم  اـب 
رصع رد  هک  دنوادخ  یضرم  نید  سپ  .تسا  تماما  تفالخ و  ناونع  هب  دنوادخ  بناج  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح 

زا موصعم  ماما  هدزای  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  زا  يوریپ  ینعی  عیـشت  رد  هک  تسا  ینید  نامه  دش  دهاوخ  بلاغ  نایدا  مامت  رب  روهظ 
.تسا هدش  رولبتم  وا  نادنزرف 

ْمِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  امک  ِضرْالا  ِیف  ْمهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعو  ْمْکنِم  اُونَما  َنیِذَّلا  هَّللا  دَعو  دیامرف « : یم  لاعتم  دنوادخ 
ُمهَنید ْمَهل  َّنَنکَمَیلو 
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؛» َنوُقِـساْفلا ُمه  ِکئلواَف  ِکلذ  دـَْعب  رَفک  ْنَمو  ایَـش  ِیب  َنوکرْـشی  اـَل  ِینَنودـُبْعی  اـْنما  ْمِهفوَخ  دـَْعب  ْنِم  ْمهََّنلدَـبَیلو  ْمَهل  یَـضَترا  يِذَّلا 
نیمز رد  هفیلخ  اعطق  ار  اه  نا  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـنا  هداد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  هدروا و  ناـمیا  هک  یناـسک  هب  دـنوادخ  ( » 1068)

هب ار  اه  نا  فوخ  و  درکدـهاوخ ، اپ  رب  هدیدنـسپ  نید  و  دیـشخب ، نیمز  يور  رب  تفالخ  ار  ناینیـشیپ  هک  هنوگ  ناـمه  درک ، دـهاوخ 
رفاک نا  زا  دعب  هک  یناسک  و  تخاس ، دنهاوخن  کیرش  نم  يارب  ار  يزیچ  دنتسرپ و  یم  ارم  اهنت  هک  نانچ  نا  دنک ، یم  لدبم  تینما 

« .دنقساف دنوش 

؟ تسا نید  مادـک  هدیدنـسپ  نید  نیا  .درک  میهاوخ  اپرب  ار  هدیدنـسپ  نید  هک  تسا  نیا  اـم  هدـعو  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هیا  نیا  رد 
امش نید  هک  مالسا  هب  مدش  یـضار  امـش  يارب  زورما  دومرف : اجنا  رد  .تسا  هدرک  هراشا  نا  هب  لامکا »  » هیا رد  هک  تسا  ینید  نامه 

اب نید  هک  تسا  نیا  هیا  يانعم  سپ  .دیـسر  تفـالخ  تماـما و  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ترـضح  هک  يزور  ینعی  .دـشاب 
تیالو تماما و  هب  داقتعا  ینعی  عیشت  و  مالسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  یب  نید  هن  تسا  دنوادخ  دنـسپ  دروم  یـضرم و  تیالو ،

اب نید  ینعی  نید  نیمه  و  وا ، هیرذ  زا  موصعم  ماما  هدزای  تیالو  هلاو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دنـسپ و دروم  هک  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  هدایپ  روهظ  رـصع  رد  هک  تسا  یهلا  هدـعو  دروم  تیب ، لها  تماـما  اـب  هارمه  مالـسا  تیـالو ،

.تسا دنوادخ  تیاضر 

دادغب طوقس  یسوط و  ریصن  هجاوخ 

دادغب طوقس  یسوط و  ریصن  هجاوخ 

ار لوغم  ناخ  وا  هک  دنا  هدش  یعدم  هتفرگ و  داریا  هللا  همحر  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  رب  علّطم  ریغ  ای  ضرغم  صاخـشا  زا  یخرب 
هدومن بیغرت  دادغب  حتف  هب 
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زین .تسا و  هدوب  کیرش  اه  تراغ  لتق و  عیاجف و  رد  یتح  هتخاس و  مهارف  نالوغم  تسد  هب  ار  یـسابع  تفالخ  يزادنارب  بجوم  و 
یلبنح حالفلاوبا  هلمج  نا  زا  دنا ؛ هدومن  ریصن  هجاوخ  هب  ار  يرتدیدش  تالمح  اعدا  نیا  اب  دوخ  ياه  باتک  رد  تنس  لها  زا  یخرب 

نبا تاراشا  دومن  دصق  هجاوخ  : » تسا هتفگ  هدرک و  یفرعم  داحلا  رفک و  كرـش ، ریـصن  ار  هجاوخ  هک  تسا  بهذلا » تارذـش   » رد
نبا یعفای و  یکبُـس ، ...تسا » ماوع  باتک  دّمحم  نارق  صاوخ و  يارب  تاراشا  تفگ : تسناوتن و  یلو  دزاس  نارق  نیزگیاج  ار  انیس 

.دنا هداد  رارق  دوخ  تاماهتا  جاما  هداد و  رارق  همجه  دروم  ار  هجاوخ  دوخ  ياه  باتک  رد  زین  هیمیت 

یم توملا  رد  هیلیعامسا  ینعی  ارگ  نطاب  هدحالم  ریزو  هک  هدش  روهشم  ماع  صاخ و  دزن  ریـصن -  هجاوخ  درم -  نیا  : » دیوگ یم  وا 
كرت هاشداپ  رواشم  مجنم و  وا  دندما  دادغب  هفالخلا  راد  هب  هدش و  رو  هلمح  ناناملـسم  دالب  هب  كرـشم  كُرت  هک  یماگنه  .دـشاب و 

(1069 «) ...دنناسر لتق  هب  ار  نید  ملع و  لها  هفیلخ و  ات  داد  روتسد  هک  دوب ، وکاله  كرشم 

.میزاس اربم  نا  زا  ار  هجاوخ  ناماد  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  ماهتا  نیا  ات  میا  هدمارب  ددصرد  کنیا 

ریصن هجاوخ  هئربت 

: دومن هئربت  ماهتا  نیا  زا  فلتخم  تاهج  زا  ناوت  یم  ار  هللا  همحر  ریصن  هجاوخ 

قرف رگید  هب  تبـسن  یلو  دـیزرو ، ماـمتها  يرفعج ، هقح  بهذـم  جـیورت  هب  دوخ  هدـیقع  قبط  هچرگ  هللا  همحر  یـسوط  قـقحم   - 1
کشخ ياه  بصعت  زا  دومن و  یم  میرکت  دندوب  هک  بهذم  هقبط و  ره  زا  ار  نادنمشناد  درک و  یم  راتفر  ّتبحم  رهم و  اب  زین  مالسا 

زا یخرب  یحیسم و  ناقرشتسم  اذل  .تسج و  یم  يرود  یبهذم 
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.دنا هدرک  فیصوت  قلخ  نسح  تقاثو و  تناید و  تمظع و  هب  ار  وا  یعیش  نادنمشناد  مامت  تنس و  لها  ياملع 

كریز ترشاعم ، شوخ  رابدرب ، یخس ، میرک ، ورشوخ ، تروص ، وکین  رایسب  وا  : » دیوگ یم  تنـس  لها  ناخروم  زا  رکاش  نبدمحم 
(1070 «.) ...دوب تسارف  اب  و 

تـساوخرد زا  هاگ  چیه  دوب و  نتورف  و  تریـس ، وکین  قالخالا ، میرک  لضاف ، يدرم  هجاوخ  : » دـیوگ یم  هجاوخ  هرابرد  یطوف  نبا 
(1071 «.) دوب ییورشوخ  اب  همه  اب  وا  دروخرب  درک و  یمن  در  ار  يدنمتجاح  دش و  یمن  گنتلد  یسک 

رد یشقن  ریصن  هجاوخ  هک  میرب  یم  یپ  دنا  هدرک  یسررب  نامز  نا  رد  ار  دادغب  حتف  هک  ینس  هعیـش و  خیرات  بتک  هب  هعجارم  اب   - 2
.تسا هتشادن  نا 

حرـش لماک  روط  هب  ار  دادغب  حتف  هعقاو  تسا ، هدش  ریـسا  هتـشاد و  لاس  هدراهچ  هعقاو  نیا  ماگنه  رد  هک  یلبنح  يدادـغب  یطوف  نبا 
(1072) .تسا هدرواین  نایم  هب  ریصن  هجاوخ  زا  يرکذ  یلو  دهد  یم 

یمقلع نبا  تاقالم  ندوب  هطساو  رطاخ  هب  راب  کی  اهنت  ار  هجاوخ  مان  وا  .دنک  یم  لقن  هطساو  کی  اب  ار  دادغب  ثداوح  یقطقط  نبا 
(1073) .تسا هدرکن  لوغم  هلمح  رد  وا  بیغرت  هجاوخ و  زا  يرکذ  یلو  هدروا ، نایم  هب 

نایم هب  ریصن  هجاوخ  زا  يرکذ  یلو  دنک  یم  نایب  ناخوکاله  طسوت  ار  دادغب  حتف  هلمح و  هوحن  لیصفت  هب  دوخ  باتک  رد  ءادفلاوبا 
.تسا هدرواین 

(1074) .تسا هدرواین  نایم  هب  هجاوخ  زا  یمان  دادغب  ثداوح  رکذ  زا  سپ  زین  یبهذ 

هدرواین نایم  هب  هجاوخ  زا  یمان  هعقاو ، نا  رکذ  زا  دعب  هدما ، ایند  هب  دادغب  هعقاو  زا  دعب  لاس  لهچ  دودح  هک  يدفـص  نیدـلا  حالص 
(1075) .تسا

(1076) .تسا هدرکن  رکذ  هجاوخ  زا  یمان  دادغب  طوقس  عیاقو  حرش  رد  زین  یطویس  نیدلا  لالج 

رد اهنت  هن  نودلخ  نبا 
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(1077 «.) دوب عفان  ناناملسم  يارب  : » دیوگ یم  وا  هرابرد  هکلب  هدرواین  نایم  هب  هجاوخ  زا  يرکذ  دوخ  خیرات 

یلو دناد  یم  ادخ  نا  تحص  زا  دومن  هفیلخ  لتق  هب  راداو  ار  وکاله  یسوط  ریصن  هجاوخ  تسا  روهشم  هک  نیا  : » دیوگ یم  ریثک  نبا 
(1078 «.) دهد یمن  ماجنا  ار  يراک  نینچ  لضاف  لقاع و  صخش  نم  رظن  هب 

قح : » دیوگ یم  تسا  هتـشون  دادغب  حتف  زا  دعب  لاس  جنپ  لهچ و  ینعی  701 ه ق )  ) لاس رد  ار  شباتک  هک  ابطابط  نب  یلع  نبدـمحم 
عبات یسابع  نادناخ  تفالخ  طوقس  .تسا  یجراخ  یلخاد و  للع  هطساو  هب  نامزره  رد  یتلود  ره  نتفر  نیب  زا  هک  تسا  نیا  بلطم 
توق هک  یخیرات  زا  اه  لوغم  هک  دوب  نا  دـیدرگ  یـسابع  تفـالخ  طوقـس  هب  رجنم  هک  یجراـخ  لـلع  اـما  .تسا  یلک  لـصا  نیمه 

اذل .تسا  یـسابع  تموکح  فعـض  دادغب ، حتف  یلخاد  تلع  اما  ...دندوب  دادغب  حـتف  ددـصرد  دـنتخادرپ  ییاشگ  روشک  هب  هتفرگ و 
(1079 «.) دوب رکشل  نارس  ناریما و  قافن  شرسپ و  روج  ملظ و  هفیلخ و  هدارا  فعض  مزع و  یتسس  هجیتن  دماشیپ  نیا 

نایلیعامسا ياهژد  حتف  زا  دعب  وکاله  دوخ  تسا و  هتـشادن  یـشقن  هعقاو  نیا  شیادیپ  رد  هللا  همحر  یـسوط  ریـصن  هجاوخ  نیاربانب ،
.تسا هداد  ار  دادغب  حتف  روتسد 

هجاوخ هک  نانچ  دنا ، هدوب  وا  تروشم  فرط  لوغم و  ناطلس  مزالم  هجاوخ ، زا  ریغ  رگید  نادنمشناد  گرزب و  ياه  تیـصخش   - 3
نیدـلا فیـس  تفر ، دادـغب  يوس  هب  وکاله  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم  تسا ، ینادـمه  هلودـلا  سیئر  هون  هک  هَّللا  لـضف  نیدلادیـشر 

 - ینیوج ياشگ  ناهج  خیرات  ّفلؤم  کماطع -  نیدلاءالع  دیعـس  بحاص  نیدلاریـصن و  هجاوخ  دوب و  تکلمم  ّربدم  هک  یچکیتب 
(1080 «.) دندوب لوغم  تمدخ  رد 

دوب هعیش  ریصن  هجاوخ  طقف  دادعت  نیا  زا 
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ذوفن يو  رد  هزادـنا  نیا  وکاله  نارواشم  رگا  نیاربانب ، .دنتـسناد  یم  نینمؤملاریما  ار  هفیلخ  هک  دـندوب  تنـس  لـها  لاـجر  زا  هیقب  و 
رد تسا ؟ هدش  ریـصن  هجاوخ  هجوتم  رما  نیا  هانگ  اهنت  نایم  نا  رد  ارچ  دنراد ، زاب  دادغب  هب  هلمح  زا  ار  وا  دندوب  رداق  هک  دنا  هتـشاد 

.تسا هدوب  وکاله  ریزو  دادغب  حتف  رد  نیدلا  فیس  هک  یلاح 

نب یلعدیـس  گرزب  ردارب  دّـمحم  نیدـلا  فرـش  ندـش  هتـشک  يارجام  دادـغب ، حـتف  رد  هجاوخ  تلاخد  مدـع  لـیلد  نیرت  مهم   - 4
امهیلع نیمظاـک  مرح  ناریو و  ار  شیرق  رباـقم  لوغم  هعقاو ، نیا  رد  یتـح  .تسا  نایعیـش  تاداـس و  ياـملع  زا  يرایـسب  سوواـط و 

یچکیتب نیدلا  فیـس  : » تسا هدما  خیراوتلا » عماج   » باتک رد  هک  يروط  هب  دوبن ، نانا  عنام  مه  یتردق  چیه  دندنازوس و  ار  مالـسلا 
(1081 «.) دوشن مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  رونم  دقرم  ضرعتم  یسک  ات  داتسرف  فجن  هب  ار  لوغم  زا  رفن  دص  وکاله ، ریزو  یّنس ،

شتا زا  عنام  ارچ  و  تسا ؟ هدرکن  تعنامم  نایعیش  ندش  هتشک  زا  ارچ  تسا  هتشاد  تلاخد  ای  روضح  هعقاو  نا  رد  ریـصن  هجاوخ  رگا 
؟ تسا هدشن  نیمظاک  مرح  ندز 

هلمح اـب  ناـمزمه  دـیناد ، یم  هک  روط  ناـمه  تسا و  هدوب  لوغم  رکـشل  رد  ناـیوسیع  ذوفن  دادـغب  هب  لوغم  هلمح  لـلع  زا  یکی   - 5
یتسود حرط  لوغم  یشحو  موق  اب  نیاربانب  .دندروخ  ناناملسم  زا  یبیلص  ياه  گنج  رد  یتخس  تسکـش  نایحیـسم  ناریا ، هب  لوغم 
يوسیع هک  وکاله  نز  دایز  ذوفن  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  .دـننک  ناربج  ار  دوخ  تسکـش  اه  نا  کمک  اب  دـندرک  یعـس  هتخیر و 

.دنتشاد دادغب  حتف  رد  یمهم  شقن  دوب ، یحیسم  هک  لوغم  هاپس  رادرس  زین  وکاله و  ردارب  شرافس  دوب و 

هیماما

نویعلا  » باتک رد  یضترمدیس 
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(1082 «) ...دنشاب یم  صن  بوجو  تمصع و  تماما و  بوجو  هب  لئاق  هک  دنتسه  یهورگ  هیماما  : » دیوگ یم  نساحملا » و 

هک تسا  نا  بقل  نیا  هب  نانا  ندـش  بّقلم  تلع  دـنا و  هعیـش  نایلاغ  زا  یتعامج  هیماما  : » دـیوگ یم  باـسنالا »  » باـتک رد  یناـعمس 
رخا رد  يدوز  هب  هک  دنتسه  یماما  رظتنم  .دنراد و  ماما  هب  جایتحا  مدرم  هک  دندقتعم  دنناد و  یم  وا  دالوا  یلع و  يارب  اهنت  ار  تماما 

(1083) .دشاب هدش  رپ  ملظ  زا  هک  هنوگ  نا  درکدهاوخ  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هدرک و  روهظ  نامزلا 

هجرد زا  ار  نانا  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  کیره  قح  رد  ولغ  هنوگره  زا  یماما  هدزاود  هعیـش  مییوگ : یم  یناعمـس  خـساپ  رد 
دشاب هتـشاد  لد  رد  ار  هسدقم  تاوذ  نا  توادع  بصن و  هک  یـسکره  زا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، اربم  دنک  جراخ  یگدنب  تیدوبع و 

هیلع یلع  ترـضح  تماما  هب  داقتعا  رد  یماما  هدزاود  هعیـش  .تسا  اعدا  نیع  نیا  دـناد ، یم  ولغ  ار  داقتعا  نیا  یناعمـس  .تسا  رازیب 
، باتک لقع ، زا  یعطق  يا  هلدا  هب  نامزلا  رخا  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  تماما و  ترورض  شموصعم و  دالوا  مالـسلا و 

زواجت نا  زا  هتشادن و  تقفاوم  امش  دیاقع  اب  هک  نا  زج  تسا ؟ دح  زا  زواجت  ولغ و  تاداقتعا  نیا  هنوگچ  دنک ، یم  کسمت  تنس  و 
؟ تسا هدومن 

يرفعج هعیش 

نامه عورف  رد  هعیـش  بهذم  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  .تسا و  هدـش  فورعم  يرفعج  هعیـش  هب  یماما  هدزاود  هعیـش  رـصع  نیا  رد 
رابتعا هچرگ  تسا ، هدش  ذخا  ترضح  نا  زا  عیشت  تامیلعت  رتشیب  هک  نیا  رابتعا  هب  دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  بهذم 

بهذم ار  هعیش  بهذم  اذل  تسا  رتشیب  ناماما  رگید  زا  هقف  عورف  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تایاور 
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.دنا هدیمان  يرفعج 

هب ور  تموکح  نا  هک  یماگنه  .دوب  يوما  تلود  تموکح  رخا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رـصع  هک  تسا  نا  بلطم  نیا  رس 
اریز دـندادن ؛ جرخ  هب  دـیدش  بصعت  ناـشتموکح  يادـتبا  رد  ناـنا  .تشاد  رارق  یـسابع  تلود  رـصع  لـئاوا  رد  هدـیورگ و  فعض 

بهذـم نید و  رـشن  رد  دنتـسناوت  تهج  نیدـب  دـندوب و  رادروخرب  یبسن  يدازا  زا  مایا  نا  رد  تیب  لها  اذـل  دوب ، یمـشاه  ناشتلود 
مهیلع تیب  لها  زا  نایوار  ملاظ ، ناهاشداپ  زا  ود  نا  لاثما  دیشرلا و  نوراه  روصنم و  رصع  رد  یلو  .دنشاب  هتـشاد  یناوارف  شـشوک 

.دش یم  دراو  ناماما  باحصا  رب  هک  دوب  يدیدش  فوخ  یسایس و  ياهراشف  تهج  هب  نیا  تفای و  لیلقت  مالسلا 

یمالسا هعماج  رد  قارتفا 

یمالسا هعماج  رد  قارتفا 

تفرگ ندیزو  یمالسا  تما  نایم  رد  تافالتخا  اه و  هنتف  ياهداب  هک  دوب  هدرکن  تلحر  ایند  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زونه 
هزرل هب  دوب  هدرک  مکحم  ناوارف  اسرف و  تقاط  تامحز  اب  ترـضح  نا  هک  ار  یـسایس  یعامتجا و  یتدـیقع و  يرکف و  ياه  هشیر  و 

.دروارد

لاعتم دنوادخ  .تسا  هدش  هراشا  نا  هب  حیرـص  روط  هب  يوبن  تنـس  نارق و  رد  تفرگ  ارف  ار  یمالـسا  تما  ندب  هک  هاکناج  درد  نیا 
هیلع هللا  یلصدّمحم  ( » 1084 (؛» ْمِکباقْعا یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  وا  َتام  ْناَفا  ُلُسرلا  ِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  دَـق  ٌلوُسر  اـّلا  دَّمَُحم  اـمو  : » دـیامرف یم 
یم رب  بقع  هب  امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب و  وا  رگا  اـیا  دـندوب ، زین  يرگید  ناگداتـسرف  وا  زا  شیپ  و  تسادـخ ، هداتـسرف  طـقف  هلاو 

.»؟ دیدرگ

یلصادخ لوسر  هک  دش  عیاش  ناناملسم  نیب  هک  یماگنه  نا  دش  لزان  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  دحا  هکرعم  زا  دعب  هچ  رگ  هیا  نیا 
هب یلو  تسا  هدش  هتشک  هلاو  هیلع  هللا 
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نیملـسم فوفـص  نیب  فالتخا  داـجیا  یلبق و  عضاوم  هب  درگ  بقع  نا  تسین و  نا  راـکنا  ياـج  هک  دـنک  یم  هراـشا  یخلت  تقیقح 
.تسا

.تسا هدش  حیرصت  هکلب  هراشا  دوش  یم  داجیا  نا  رد  هک  یقارتفا  هقرفت و  تما و  نیا  هدنیا  هب  زین  يوبن  تایاور  رد 

تما رد  هچره  تسین و  ینثتسم  نیشیپ  ياه  تما  زا  تما  نیا  هک  دنک  یم  هراشا  یثیدح  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
.تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  زین  تما  نیا  رد  هدما  دیدپ  فالتخا  هقرفت و  زا  نیشیپ  ياه 

ناک نم  ننـس  ّنعبتتل  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  شدنـس  هب  حیحـص  رد  يراخب 
هب (» 1085 (؛»؟ نمف : لاق يراصنلاو ؟ دوهیلا  هَّللا ! لوسر  اـی  اـنلق  مهومتعبت  ّبض  رحج  اولخد  ول  یتح  عارذـب  اـعارذو  اربش  اربش  مکلبق 

لخاد ناـنا  هک  یتروـص  رد  یتـح  درک ، دـیهاوخ  يوریپ  عارذ  هب  عارذ  بجو و  هب  بجو  ناینیـشیپ  ياـه  تنـس  زا  امـش  مـتح  روـط 
؟ تسا اراصن  دوهی و  امش  دوصقم  ادخ ! لوسر  يا  میدرک : ضرع  .درک  دیهاوخ  لابند  ار  اهنا  راک  زین  امش  دنوش  يرامسوس  خاروس 

.»؟ تسا نا  زا  ریغ  یسک  هچ  سپ  دومرف : ترضح 

تافارحنا اه و  تعدـب  هجیتن  رد  دـندش و  راتفرگ  هقرفت  تتـشت و  فالتخا و  رد  هک  تسین  یفخم  یـسک  رب  نیـشیپ  ياه  تما  لاـح 
.تفرگارف ار  یمالسا  هعماج 

َمیرَم َْنب  یَسیع  انیَتا  ٍتاجرد و  ْمهَـضَْعب  َعَفرو  هَّللا  َمَّلک  ْنَم  ْمْهنِم  ٍضَْعب  یلَع  ْمهَـضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسرلا  ْکِلت  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
َنَما ْنَم  ْمْهنِمَف  اوُفَلَتْخا  ِنکلو  ْتانیَْبلا  ُمْهتَءاج  ام  دـَْعب  ْنِم  ْمهدـَْعب  ْنِم  َنیذَّلا  َلَتَْتقا  اَم  هَّللا  َءاـش  َول  ْسدـُْقلا و  ِحوِرب  هاندـیا  ِتاـنیَْبلا و 

ادخ اهنا  زا  یخرب  میداد ، يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  نالوسر  نا  زا  یخرب  ( » 1086 (؛» ...رَفک ْنَم  ْمْهنِمو 
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دییات سدـقلا  حور  اب  ار  وا  میداد و  نشور  ياه  هناشن  میرم  نب  یـسیع  هب  و  داد ، رترب  یتاجرد  ار  یـضعب  و  تفگ ، یم  نخـس  وا  اـب 
زا سپ  دندوب  اهنا  زا  دعب  هک  یناسک  تساوخ  یم  ادخ  رگا  و  دشن ) اه  تما  فالتخا  عنام  ناربمایپ  نا  ماقم  تلیـضف و  یلو   ) میدومن
هار ندومیپ  رد  ار  اهنا  هتخاسن و  روبجم  ار  مدرم  ادـخ  اما   ) دـندرک یمن  زیتس  گنج و  دـما  اهنا  يارب  هک  نشور  ياـه  هناـشن  همه  نا 

«. ...دندش رفاک  یضعب  دندروا و  نامیا  یضعب  دندرک  فالتخا  مه  اب  هک  دندوب  اه  تما  نیا  یلو  تسا ،) هدراذگ  دازا  تداعس 

نومضم مه  تایاور 

قارتفا و هلاـسم  هب  هدوب و  تما  قارتـفا  ثیداـحا  اـب  نومـضم  مه  هک  میرب  یم  یتاـیاور  دوجو  هب  یپ  یثیدـح  رداـصم  هب  هعجارم  اـب 
: مینک یم  هراشا  اهنا  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا  هدرک  هراشا  یمالسا  تما  رد  فالتخا 

اربش مکلبق  ناک  نم  ننس  ّنبعتتل  :» دومرف هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يردخ  دیعـسوبا  زا  شدنـس  هب  يراخب  - 1
متح روط  هب  ( » 1087 (؛»؟ نمف لاق : يراصنلاو ؟ دوهیلا  هَّللا ! لوسر  ای  انلق : .مهومتعبت  ّبض  رحج  اولخد  ول  یتح  عارذـب  اـعارذو  اربش 

خاروـس لـخاد  ناـنا  هک  یتروـص  رد  یتـح  درک ، دـیهاوخ  يوریپ  عارذ  هب  عارذ  بـجو و  هـب  بـجو  ناینیـشیپ  ياـه  تنـس  زا  اـمش 
؟ تسا اراصن  دوهی و  نانا  زا  امش  دوصقم  ادخ ! لوسر  يا  میدرک : ضرع  .درک  دیهاوخ  لابند  ار  نانا  راک  زین  امش  دنوش  يرامسوس 

.»؟ تسا نانا  زا  ریغ  یسک  هچ  سپ  دومرف : ترضح 

هک هنوگ  نا  دحا  لها  رب  درک و  تکرح  دحا  فرط  هب  هنیدم  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يزور  دـیوگ : یم  رماع  نب  هبقُع  - 2
، دروا ياج  هب  زامن  دناوخ  یم  تیم  رب  زامن 
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نئازخ حیتافم  تیطعا  ّیناو  نالا ، یضوح  یلا  رظنال  هَّللاو  ّیناو  مکیلع ، دیهش  اناو  مکل  طرَف  ّینا  : » دومرف تفر و  ربنم  يور  رب  هاگنا 
هب نم  ( » 1088 (؛» اهیف اوسفانت  نا  مکیلع  فاخا  نکلو  يدعب ، اوکرـشت  نا  مکیلع  فاخا  ام  هَّللاو  ّیناو  ضرالا ،) حـیتافم  وا   ) ضرالا

ياه هنیزخ  ياهدیلک  نم  هب  .منکیم  رظن  مضوح  هب  نالا  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  میامـشرب و  هاوگ  نم  میا و  یم  رتدوز  امـش  تهج 
رب یلو  دیروا ، يور  كرش  هب  نم  زا  دعب  هک  مسرت  یمن  امـش  رب  دنگوس ! ادخ  هب  .تسا  هدش  هداد  نیمز ) ياهدیلک  دومرف  ای   ) نیمز

«. دییامن فالتخا  نیمز  يور  رد  هک  مساره  یم  امش 

یّلص اذا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ناک  :» تفگ هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  یعازخ  دلاخ  نب  عفان  زا  دئاوزلا » عمجم   » رد یمثیه  - 3
ّناف اوتکـسا ، نا  ضعب  یلا  انـضعب  اموا  یتح  سولجلا  لاطاف  اموی  سلجف  دوجـسلاو ، عوکرلا  همات  هفیفخ  هالـص  یّلـص  هلوح  سانلاو 

ّهنا ضعب  یلا  انـضعب  اموا  یتح  سولجلا  تلطا  هَّللا ! لوسر  اـی  موقلا : ضعب  لاـق  غرف  اّـملف  هیلا ، یحوی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
باذـعب مکبّذـعیال  نا  هتلاس  .هدـحاو  ینعنمو  نیتنثا  یناطعاف  اثالث  اهیف  هَّللا  تلاس  .هبهرو  هبغر  هالـص  اهنکلو  ال ، لاق : .کـیلع  لزنی 
مکـضعب قیذیو  اعیـش  مکـسبلیال  نا  هتلاسو  .امهیناطعاف  اهحیبتـسی  اودع  مکتّماع  یلع  ّطلـسیال  نا  هتلاسو  .مکلبق  ناک  نم  هب  بّذـع 

دندوب وا  رود  رب  مدرم  هک  یلاح  رد  دروا  یم  ياج  هب  زاـمن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاـگره  ( » 1089 (؛» ...اهینعنمف ضعب  ساب 
سولج نانچ  دندوب  هتسشن  ترـضح  هک  يزور  .درک  یم  مامت  ار  دوجـس  عوکر و  یلو  دروا  یم  ياج  هب  رـصتخم  فیفخ و  ار  زامن 

: تفگ یم  يرگید  هب  یخرب  هک  دنداد  لوط  ار  دوخ 
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: دندرک ضرع  وا  هب  مدرم  زا  یخرب  دش ، غراف  ترضح  نوچ  .دوش  یم  یحو  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  نوچ  دیـشاب  تکاس 
یلو ریخ  دومرف : ترضح  .دوش  یم  لزان  یحو  امش  رب  هک  دندرک  هراشا  یخرب  هک  يدرک  ینالوط  ار  سولج  ردقنا  ادخ ! لوسر  يا 

وا زا  .دـیزرو  عاـنتما  نـم  زا  ار  یکی  دوـمن و  اـطع  نـم  هـب  ار  نا  ياـتود  متـساوخ  زیچ  هـس  ادـخ  زا  .دوـب  سرت  تـبغر و  زاـمن  نـیا 
ینمشد امش  هماع  رب  هک  مدومن  تساوخرد  زین  .دزاسن و  التبم  هدرک  باذع  ار  ناینیـشیپ  هک  یباذع  هب  ار  امـش  هک  مدرک  تساوخرد 

تتشت هقرفت و  سابل  متساوخ  زین  .دومرف و  اطع  نم  هب  ارم  هتساوخ  ود  نیا  دنوادخ  دنادرگ ، حابم  ار  نانا  تمرح  هک  دنکن  ّطلـسم  ار 
«. ...تفریذپن ار  نیا  هک  دیامنن  داجیا  تموصخ  عازن و  امش  نیب  دناشوپن و  امش  هب  ار 

نم مهرـضیال  هَّللا  رماب  همئاق  یتّما  نم  هفئاط  لازتـال  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شدنـس  هب  ملـسم  - 4
تـسادخ رما  هب  هدننک  مایق  نم  تما  زا  يا  هفیاط  هشیمه  ( » 1090 (؛» سانلا یلع  نورهاظ  مهو  هَّللا  رما  یتای  یتح  مهفلاخ  وا  مهلذـخ 

دسر و ارف  ادخ  رما  هک  نیا  ات  دنناسرب  اهنا  هب  يررض  دنناوت  یمن  زگره  دنتـسه  اهنا  اب  تفلاخم  ای  ندرک  راخ  ددصرد  هک  یناسک  و 
«. دنبلاغ مدرم  رب  اهنا  هک  نا  لاح 

« تما قارتفا   » ثیداحا

« تما قارتفا   » ثیداحا

: دومن میسقت  هتسد  دنچ  هب  ناوت  یم  ار  تما  قارتفا  ثیداحا 

هقرف ود  هب  میسقت  - 1

رد لـبنح  نب  دـمحا  هک  تسا  یتـیاور  هـلمج  نا  زا  .تـسا  هدوـمن  هـقرف  ود  هـب  یمالـسا  تـما  میـسقت  هـب  هراـشا  ثیداـحا  زا  یخرب 
رد ریثک  نبا  و  ( 1094) دادغب خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  (، 1093) دنسم رد  یلعیوبا  (، 1092) يربکلا ننسلا  رد  یئاسن  (، 1091) دنسم

امهنیب جرخی  نیتقرف  یتّما  قرتفت  :» دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعـس  یبا  زا  ( 1095) هیاهنلا هیادبلا و 
قح رب  هفئاط  هک  دروا  دنهاوخ  رد  رس  یهورگ  ود  نا  نیب  زا  دنوش و  یم  میـسقت  هقرف  ود  هب  متّما  « ؛» اقح نینمؤملا  یلوا  اهلتقی  هقرام 

«. دومن دنهاوخ  لاتق  نانا  اب 

تسا مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  قح  هب  هفیاط  زا  دوصقم  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  تنـس  لها  زا  ثیدح  نیا  ناحراش  بلاغ 
.تخادرپ گنج  هب  ناورهن  جراوخ  لمج و  باحصا  هیواعم و  اب  هک 

يرخـالا هفئاـطلاو  ّقحلل ، بیـصملا  وه  ناـک  ضر -  اـیلع -  ّنا  یف  هحیرـص  هیاورلا  هذـه  :» دـیوگ یم  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  يووـن 
نامه رگید  هفیاط  تسا و  هدوب  قح  رب  ضر -  یلع -  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  تیاور  نیا  « ؛» نیلواتم هاـغب  اوناـک  هیواـعم  باحـصا 

«. دنا هدوب  لیوات  لها  ملاظ و  هک  تسا  هیواعم  باحصا 

هقرف هس  هب  میسقت  - 2

تایاور رد  هک  یتایثیح  زا  ریغ  یتیثیح  زا  یلو  تسا  هدومن  میسقت  هقرف  هس  هب  ار  یمالـسا  تما  هک  تسا  ثیداحا  زا  رگید  يا  هتـسد 
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.تسا هدما  رگید 

هقرف قِرف : ثـالث  یتـّما  تراـص  همیقلا  موی  ناـک  اذا  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  یناربـط 
هـس رب  متّما  دسر  ارف  تمایق  زور  نوچ  ( » 1096 (؛» ...ایند هب  نوبیـصی  هَّللا  نودبعی  هقرفو  ًءایر ، هَّللا  نودبعی  هقرفو  اصلاخ ، هَّلل  نودـبعی 

تدابع صالخا  اب  ار  دنوادخ  هک  يا  هقرف  دندرگ : یم  هقرف 
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«. ...دنتسرپ یم  ایند  لام  هب  ندیسر  تهج  هب  ار  ادخ  هک  يا  هقرفو  دنتسرپ ، یم  هناراک  ایر  ار  ادخ  هک  يا  هقرف  و  دننک ، یم 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  اهنت  ام  دنتفگ : هک  هدرک  لقن  یسراف  ناملـس  دوسا و  نب  دادقم  رذوبا و  زا  شدنـس  هب  سوواط  نب  دیس 
: قرف ثالث  يدعب  یتّما  قرتفت  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .دـش  دراو  ام  رب  يردـب  نیرجاهم  زا  هتـسد  هس  هک  میدوب  هلاو 

هَّللا رما  يذلا  وهو  هثالثلا ، دحا  اذه  مهماماو  ابیطو ، هدوج  دادزا  رانلاب  هتنتف  امّلک  بهذلا  لثمک  مهلثم  لطابب ، هبوشیال  ّقح  لها  هقرف 
اذـه مهماماو  اثبخ  دادزا  رانلاب  هتنتف  امّلک  دـیدحلا  ثبخ  لثمک  مهلثم  قحب ، هنوبوشیال  لطاب  لها  هقرفو  همحرو ،» اماما   » هباتک یف  هب 
ّقحلا لها  نع  مهتلاسف  .هثالثلا  دـحا  اذـه  مهماماو  ءالؤه  یلا  الو  ءالؤه  یلا  کلذ ال  نیب  نیبذـبذم  هلالـض  لها  هقرفو  .هثالثلا  دـحا 

زا دعب  متما  ( » 1097 (؛» لعفی ملف  امهیّمـسی  نا  تدـهجف  نینثالا ، نع  کسماو  .نیقتملا  ماما  بلاط ، یبا  نب  یلع  اذـه  لاقف : مهماماو 
رد هچ  ره  هک  تسا  الط  دننامه  نانا  لثم  .دنشاب  یمن  طولخم  لطاب  اب  نانا  هک  دنقح  لها  يا  هقرف  دنوش : یم  میسقت  هقرف  هس  هب  نم 
رد دنوادخ  هک  تسا  یسک  نا  .تسا و  رفن  هس  نیا  زا  یکی  نانا  ماما  و  دش ، دهاوخ  رتشیب  نا  تلاصا  یصلاخ و  دوش  هتخادگ  شتا 
يا هدـش  دـساف  نها  دـننامه  نانا  لثم  .دـنرود  هب  یّقح  ره  زا  هک  دـنا  لطاب  لها  يا  هقرف  و  همحر .» اماما و  :» هدرک رما  نا  هب  شباتک 
لها تسا  يا  هقرف  .تسا و  رفن  هس  نیا  زا  یکی  نانا  ماما  و  دـش ، دـهاوخ  رتشیب  نا  تثاـبخ  دوش  هتخادـگ  شتا  رد  هچ  ره  هک  تسا 

نیا نیب  هک  تلالض 
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نانا ماما  قح و  لها  هب  عجار  ترـضح  زا  .تسا  رفن  هس  نیا  زا  یکی  نانا  ماـما  و  فرط ، نیا  هن  فرط و  نا  يوس  هب  هن  دـشاب  یم  ود 
مدرک رارـصا  .درک  يراددوخ  رگید  ربهر  ود  مان  رکذ  زا  یلو  تسا ، ناراگزیهرپ  ماما  بلاـط ، یبا  نب  یلع  نا  دومرف : مدرک ؟ لاؤس 

«. دومن عانتما  هک  دربب  ار  ود  نا  مان  هک 

هقرف دنچ  داتفه و  هب  میسقت  - 3

هقرف دنچ  داتفه و  هب  میسقت  - 3

تایاور نیا  هک  دراد  هقرف  دنچ  داتفه و  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  یمالـسا  تما  قارتفا  هب  هراشا  تایاور  زا  يا  هفیاط 
یخرب هب  ام  هک  دشاب  یم  دوجوم  تنس  لها  هعیش و  بتک  رد  ثیداحا  نیا  .تسا  هیجان  هقرف  ثیداحا  هب  فورعم  هدوب و  دایز  رایـسب 

: مینک یم  هراشا  اهنا  زا 

تنس لها  تایاور  فلا - 

: دنا هدرک  لقن  دوخ  یثیدح  بتک  رد  رایسب  قرط  فلتخم و  تاریبعت  اب  ار  ثیداحا  هنوگنیا  تنس  لها 

و هقرف ، نیعبـسو  نیتـنثا -  وا  يدـحا -  یلع  دوهیلا  تقرتـفا  :» دوـمرف هک  هدرک  لـقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  هریرهوـبا  - 1
کی داتفه و  رب  دوهی  « ؛) 1098 «) هقرف نیعبس  ثالث و  یلع  یتّما  قرتفت  و  هقرف ، نیعبـس  و  نیتنثا -  وا  يدحا -  یلع  يراصنلا  تقرفت 

«. دش دنهاوخ  میسقت  هقرف  هس  داتفه و  رب  نم  تما  .هقرف و  ود  ای  کی  داتفه و  رب  اراصن  دندش و  میسقت  هقرف  ود  داتفه و  ای 

رهظ زامن  ماگنه  میدیـسر  هکم  هب  نوچ  میدروا ، ياج  هب  جح  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  اب  ام  دـیوگ : یم  یَُحل  نب  هَّللادـبع  رماع  وبا  - 2
هّمالا هذه  ّنا  و  هلم ، نیعبس  نیتنث و  مهنید  یف  اوقرتفا  نیباتکلا  لها  ّنا  :» دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ : داتـسیا و  هیواعم 

تاروت و باتک  لها  انامه  ( » 1099 (؛» ...هعامجلا یه  و  هدحاو ، ّالا  رانلا  یف  اهّلک  ءاوهالا -  ینعی  هّلم -  نیعبس  ثالث و  یلع  قرتفتس 
ینعی تلم  هس  داـتفه و  هب  تما  نیا  هک  تسا  دوز  و  دـندش ، میـسقت  ّتلم  ود  داـتفه و  هب  ناـشنید  رد  اراـصن ) دوهی و  ینعی   ) لـیجنا

«. ...تسا تعامج  نا  و  دنخزود ، رد  نانا  مامت  هقرف  کی  زج  هب  دوش ، میسقت  فلتخم  ياهاوه 

لوسر دیوگ : یم  کلام  نب  فوع  - 3
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يراصنلا تقرتفا  .رانلا و  یف  نوعبـس  هّنجلا و  یف  هدحاوف  هقرف ، نیعبـس  يدـحا و  لع  دوهیلا  تقرتفا  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
ثالث و یلع  یتما  ّنقرتفتل  هدـیب  دّـمحم  سفن  يذـلا  و  هنجلا ، یف  هدـحاو  راـنلا و  یف  نوعبـس  يدـحاف و  هقرف ، نیعبـس  نیتنث و  یلع 

کی داتفه و  رب  دوهی  ( » 1100 (؛» هعامجلا لاق : مه ؟ نم  هَّللا ! لوسر  ای  لیق : .رانلا  یف  نوعبس  ناتنث و  هّنجلا و  یف  هدحاو  هقرف ، نیعبس 
داتفه و دـندش ، میـسقت  هقرف  ود  داتفه و  رب  اراصن  .تسا و  خزود  شتا  رد  رگید  هقرف  داتفه  تشهب و  رد  یکی  دـندش ، میـسقت  هقرف 

هـس داتفه و  رب  متّما  متح  روط  هب  تسوا  تسد  هب  دّمحم  ناج  هک  یـسک  هب  مسق  .تسا  تشهب  رد  یکی  خزود و  شتا  رد  هقرف  کی 
؟ دـننایک نانا  ادـخ ! لوسر  يا  دـش : ضرع  .تسا  خزود  شتا  رد  هقرف  ود  داتفه و  تشهب و  رد  یکی  هک  دـش  دـنهاوخ  میـسقت  هقرف 

«. تعامج نامه  دومرف : ترضح 

یتّما یلع  هنتف  اهمظعا  هقرف  نیعبسو  عضب  یلع  یتّما  قرتفتس  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیوگ : یم  کلام  نب  فوع  - 4
هک دنوش  میـسقت  هقرف  دـنچ  داتفه و  رب  متّما  هک  تسا  دوز  ( » 1101 (؛» مارحلا نّوللحیو  لالحلا  نومرحی  مهیارب ، رومـالا  نوسیقی  موق 
«. دنیامن یم  لالح  ار  مارح  هدرک و  مارح  ار  لالح  دننک ، یم  سایق  دوخ  يار  هب  ار  روما  هک  تسا  یموق  متّما  رب  نانا  نیرتزیگنا  هنتف 

ثالث و یلع  هّمالا  هذه  تقرتفا  اذا  فوع -  ای  تنا -  فیک  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـیوگ : یم  کلام  نب  فوع  - 5
تما نیا  هک  یماگنه  فوع -  يا  وت -  يا  هنوگچ  ( » 1102 (؛» ...رانلا یف  ّنهرئاسو  هنجلا  یف  هدحاو  هقرف : نیعبس 
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«. دوب دنهاوخ  خزود  رد  هیقب  تشهب و  رد  یکی  دنوش : قرفتم  هقرف  رب 73 

لیئارـسا ینب  یلع  یتا  ام  یتّما  یلع  ّنیتایل  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  صاـع  نب  ورمع  نب  هَّللادـبع  - 6
نیتنث و یلع  تقرفت  لیئارـسا  ینب  ّناو  .کلذ  عنـصی  نم  یتّما  یف  ناکل  هینالع  یتما  یتا  نم  مهنم  ناک  نا  یتح  لعنلاب  لـعنلا  وذـح 
هیلع و انا  ام  لاق : هَّللا ؟ لوسر  ای  یه  نمو  اولاـق : .هدـحاو  هّلم  اـّلا  راـنلا  یف  مهّلک  هّلم ، نیعبـس  ثـالث و  یلع  یتّما  قرتفتو  هّلم  نیعبس 
اب لیئارسا  ینب  زا  یکی  رگا  یتح  دایز ، مک و  نودب  دما  دهاوخ  هدش  دراو  لیئارـسا  ینب  موق  رب  هچنا  نم  تما  رب  ( » 1103 (؛» یباحصا
نم تّما  دندش و  قرفتم  تلم  رب 72  لیئارسا  ینب  انامه  .دش و  دهاوخ  نینچ  زین  متما  رد  دهد  ماجنا  یفالخ  راکـشا  روط  هب  شردام 

ترـضح ادخ ! لوسر  يا  دنتـسه  یناسک  هچ  نانا  دنتفگ : .دـنخزود  رد  تلم  کی  زج  هب  اهنا  مامت  .دـش  دـهاوخ  قرفتم  تلم  رب 73 
«. تسا نا  رب  مباحصا  نم و  هک  هچنا  دومرف :

ّنا و  هقرف ، نیعبس  يدحا و  یلع  تقرتفا  لیئارسا  ینب  ّنا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  کلام  نب  سنا  - 7
میسقت هقرف  رب 71  لیئارـسا  ینب  انامه  ( » 1104 (؛» هعامجلا یه  هدـحاو و  ّالا  راـنلا  یف  اـهّلک  هقرف  نیعبـس  نیتنث و  یلع  قرتفتـس  یتّما 

«. دشاب تعامج  نامه  هک  هقرف  کی  زج  هب  دنخزود  رد  نانا  مامت  دنوش ، یم  قرفتم  هقرف  هب 72  نم  تما  یلو  دندش ،

هقرف همـالا  هذـه  دـیزتو  هقرف -  نیعبـس  نیتنثا و  لاـق : وا  هقرف -  نیعبـسو  يدـحا  یلع  لیئارـسا  ونب  تقرتفا  : » دـیوگ یم  هماـماوبا  - 8
ّالا رانلا  یف  اهّلک  هدحاو ،
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نیا رب  یلو  هقرف -  ود  داتفه و  هب  دومرف : هک  نیا  ای  دـندش ، قرفتم  هقرف  کی  داتفه و  هب  لیئارـسا  ینب  موق  ( » 1105 (؛» مظعالا داوسلا 
«. گرزب یهایس  زج  هب  دنخزود  رد  نانا  همه  دوش ، یم  هفاضا  هقرف  کی  تما 

نلو هّلم  نیعبـسو  يدحا  یلع  لیئارـسا  ونب  تقرتفا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  صاقو  یبا  نب  دعـس  - 9
ات درذگ  یمن  زور  هنابـش  و  دـندش ، قرفتم  تلم  رب 71  لیئارـسا  ینب  ( » 1106 (؛» اهلثم یلع  یتّما  قرتفت  یتح  مایالاو  یلاـیللا  بهذـت 

«. ددرگ قرفتم  رادقم  نیمه  رب  نم  تما  هکنیا 

ّناف ءارملا  اورذ  : » دومرف هک  دنا  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  کلام  نب  سنا  عقـسا و  نب  هلثاو  هماماوبا و  ءادرد و  وبا  - 10
ای اولاق : .مظعالا  داوسلا  ّالا  هلالـضلا  یف  مهّلک  هقرف ، نیعبـس  نیتنث و  یلع  يراصنلاو  هقرف ، نیعبـسو  يدحا  یلع  اوقرتفا  لیئارـسا  ینب 

لها نم  ادـحا  رّفکی  ملو  هَّللا  نید  یف  راـمی  مل  نم  یباحـصا ، هیلع و  اـنا  اـم  یلع  ناـک  نم  لاـق : مظعـالا ؟ داوـسلا  نمو  هَّللا ! لوـسر 
هب نانا  مامت  دندش ، قرفتم  هقرف  هب 72  اراصن  هقرف و  هب 71  لیئارـسا  ینب  اریز  دینک ؛ اهر  ار  لادج  ( » 1107 (؛» هل رفغ  بنذب  دیحوتلا 

نم و هک  تسا  يزیچ  نا  رب  هک  سک  ره  دومرف : تسیک ؟ مظعا  داوس  ادخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : .دنتـسه  یهارمگ  رد  مظعا  داوس  زج 
ریفکت دوش  هدوشخب  وا  يارب  هک  یهانگ  هب  ار  دیحوت  لها  زا  یسک  دنکن و  لادج  ادخ  نید  رد  هک  یـسک  .تسا  نا  رب  نم  باحـصا 

«. دیامنن

یف اهّلک  هقرف ، نیعبـسو  هدـحاو  یلع  دوهیلا  تقرفت  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هَّللادـبع  نب  رباـج  - 11
نیعبسو نیتنث  یلع  يراصنلا  تقرفتو  رانلا ،
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! هَّللا لوسر  ای  باطخلا : نب  رمع  لاقف  .هدـحاو  ّالا  رانلا  یف  اـهّلک  هقرف  نیعبـسو  ثـالث  یلع  قرتفتـس  یتّما  ّناو  راـنلا ، یف  اـهّلک  هقرف ،
دندش و قرفتم  هقرف  هب 72  اراصن  .دنا و  شتا  رد  نانا  مامت  دندش  قرفتم  هتـسد  رب 71  دوهی  « ؛» مظعالا داوسلا  لاق : مه ؟ نم  اـنربخا 

نب رمع  .دـنا  شتا  رد  هقرف  کی  زج  هب  نانا  مامت  دـنوش ، قرفتم  هقرف  رب 73  هک  تسا  دوز  نم  تّما  انامه  .دـنا و  شتا  رد  نانا  ماـمت 
«. مظعا داوس  دومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  نانا  هک  ارم  هدب  ربخ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : باطخ 

هلاو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  ام  تفگ : هک  هدرک  لقن  شدج  زا  شردپ ، زا  دـیز  نب  فوع  نب  ورمع  نب  هَّللادـبع  نب  ریثک  - 12
ربشف اربش  نا  مهذخا ، لثم  ّنذخاتلو  لعنلاب ، لعنلا  وذح  مکلبق  نم  ننس  ّنکلستل  : » دومرف ترـضح  هک  میدوب  هتـسشن  شدجـسم  رد 

نیعبسو يدحا  یلع  یـسوم  یلع  تقرتفا  لیئارـسا  ینب  ّنا  الا  .هیف  متلخد  ّبض  رحج  اولخد  ول  یتح  عابف ، اعاب  ناو  عارذف  اعارذ  ناو 
هقرف ّالا  هلاض  اهّلک  هقرف  نیعبسو  يدحا  یلع  میرم  نب  یسیع  یلع  تقرتفا  اّمناو  .مهتعامجو  مالسالا  هدحاو : هقرف  ّالا  هلاض  اهّلک  هقرف 

هب ( » 1108 (؛» مهتعامجو مالسالا  هدحاو : هقرف  ّالا  ّهلاض  اهّلک  هقرف ، نیعبسو  نیتنثا  یلع  نونوکی  مّهنا  ّمث  .مهتعامجو  مالسالا  هدحاو :
، بجو کی  رگا  .تفرگ  دیهاوخ  ار  روما  نانا  دـننامه  و  دومیپ ، دـیهاوخ  دایز  مک و  نودـب  ار  ناینیـشیپ  ياه  شور  امـش  متح  روط 

خاروس لـخاد  ناـنا  رگا  یتح  رتـم ، کـی  مه  امـش  رتـم ، کـی  رگا  و  عارذ ، کـی  مه  امـش  عارذ ، کـی  رگا  بجو ، کـی  مه  اـمش 
یسوم روتسد  فالخرب  لیئارسا  ینب  انامه  دیشاب ! هاگا  .دش  دیهاوخ  لخاد  زین  امش  دندش  يرامسوس 
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لیئارـسا ینب  انامه  .تسا و  نیملـسم  تعامج  مالـسا و  نا  هقرف و  کی  زج  هب  دنا  تلالـض  رب  اهنا  همه  هک  دندش  قرفتم  هقرف  هب 71 
تعامج مالـسا و  نا  هقرف و  کـی  زج  هب  دـنا  تلالـض  رب  اـهنا  ماـمت  دـندش ، قرفتم  هقرف  رب 71  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  فالخرب 
تعامج مالـسا و  نامه  هک  هقرف  کی  زج  هب  دنا  تلالـض  رب  اهنا  مامت  هک  دش  دنهاوخ  قرفتم  هقرف  رب 72  نانا  هاگنا  .تسا  نیملسم 

«. دشاب مالسا 

.تسا هدما  رکذم  روط  هب  ریمض  هچرگ  دنشاب  هلاو  هیلع  هللا  یلصدمحم  مالسا  ربمایپ  ناوریپ  ثیدح  رخا  شخب  هب  دوصقم  دیاش 

یم حیحـص  نا  دـهاوش  تهج  هب  هچرگ  تسا ، نسح  نا  رد  ورمع  نب  دّـمحم  دوـجو  تهج  هب  لوا  ثیدـح  ثیداـحا  دنـس  یـسررب 
(1109 «.) دنا هدومن  حیحصت  ار  نا  ینابلا  یطویس و  و  یبطاش ، ناّبح ، نبا  يروباشین ، مکاح  يذمرت ، اذل  و  دشاب ،

.دشاب و یم  حیحـص  دراد  هک  يدهاوش  تهج  هب  هچرگ  تسا  نسح  نا  دنـس  رد  هَّللادـبع  نب  رهزا  دوجو  تهج  هب  زین  مود  ثیدـح 
.دنا هدومن  حیحصت  ار  نا  یبهذ  يروباشین و  مکاح  اذل 

.تسا نسح  نا  دنس  رد  فسوی  نب  دابع  تهج  هب  موس  ثیدح 

.تسا هدرک  حیحصت  يروباشین  مکاح  ار  مراهچ  ثیدح 

قیثوت ار  وا  رجح  نبا  ناّبح و  نبا  هچرگ  تسا  فیعض  یخرب  دزن  نا  دنـس  رد  میهاربا  نب  دیمحلا  دبع  دوجو  تهج  هب  مجنپ  ثیدح 
.دنا هدرک 

يوار هدوب و  فیعض  وا  هظفاح  اریز  تسا ؛ فیعض  نا ، دنس  رد  یقیرفا  معنا  نب  دایز  نب  نامحرلا  دبع  دوجو  تهج  هب  مشش  ثیدح 
(1110) .تسا رکنم  ثیداحا 

.تسا فیعض  کلام  نب  سنا  هب  نا  قرط  مامت  متفه  ثیدح 

.تسا فیعض  هَّللادبع  نب  نطق  مان  هب  نا  نایوار  زا  یکی  تلاهج  تهج  هب  متشه  ثیدح 

ثیدح
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.تسا فیعض  نا  دنس  رد  هدیبع  نب  یسوم  دوجو  تهج  هب  مهن 

(1112 () 1111) .دشاب یم  فیعض  ادج  وا  اریز  تسا ؛ لطاب  نا  دنس  رد  یماش  ناورم  نب  ریثک  دوجو  تهج  هب  مهد  ثیدح 

(1113) .تسا هدـشن  هدرب  نا  مان  هک  دراد  دوجو  یـصخش  نا  دنـس  رد  اریز  تسا ؛ فیعـض  رجح  نبا  ظفاح  رظن  هب  مهدزای  ثیدـح 
(1114)

.تسا فیعض  نا  دنس  رد  هَّللادبع  نب  ریثک  دوجو  تهج  هب  زین  مهدزاود  ثیدح 

هعیش رداصم  رد  تما  قارتفا  ثیداحا  ب - 

: مینک یم  هراشا  اهنا  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا  هدش  هراشا  هیجان  هقرف  تما و  قارتفا  ثیداحا  هب  زین  هعیش  یثیدح  رداصم  رد 

هّما ّنا  :» دومرف هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحر  قودـص  خیـش  - 1
نیعبس نیتنثا و  یلع  هدعب  یسیع  هّما  تقرتفا  و  رانلا ، یف  نوعبـس  هیجان و  اهنم  هقرف  هقرف ، نیعبـس  يدحا و  یلع  هدعب  تقرتفا  یـسوم 
ناتنثاو هیجان  اهنم  هقرف  هقرف ، نیعبـس  ثالث و  یلع  يدـعب  قرتفتـس  یتّما  ّنا  و  راـنلا ، یف  نوعبـس  يدـحا و  هیجاـن و  اـهنم  هقرف  هقرف ،

رد رگید  هقرف  داـتفه  قح و  رب  ناـنا  زا  يا  هقرف  دـندش ، قرفتم  هقرف  هب 71  وا  زا  دعب  یـسوم  تما  انامه  ( » 1115 (؛» رانلا یف  نوعبسو 
تما انامه  .دنخزود و  شتا  رد  هقرف  قح و 71  رب  اهنا  زا  هقرف  کی  دندش ، میسقت  هقرف  رب 72  وا  زا  دعب  یسیع  تما  .دنخزود و  شتا 

«. دنخزود شتا  رد  هقرف  تاجن و 72  لها  هقرف  کی  دنوش ، قرفتم  هقرف  رب 73  نم  زا  دعب  نم 

یلع یتّما  قرتفتس  :» دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنس  هب  زازخ  دّمحم  نب  یلع  - 2
نوقابلا هیجان و  هقرف  اهنم  هقرف ، نیعبس  ثالث و 
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دوز ( » 1116 (؛» لیبس نم  مهیلع  ام  کئلواف  مهیارب  نولمعیال  مکلمع و  نم  نوسبتقی  مکتیالوب و  نوکـسمتی  نیذـلا  هیجانلا  و  هکلاه ،
یناسک هیجان  هقرف  .دش و  دنهاوخ  كاله  هیقب  تسا و  تاجن  لها  هقرف  کی  اهنا  زا  دنوش ، قرفتم  هقرف  هس  داتفه و  رب  متما  هک  تسا 
دنتـسه یناسک  نانا  .دننکن  سایق  دوخ  يار  هب  دنریگ و  هرهب  امـش  ملع  زا  هدرک و  کسمت  تیب -  لها  امـش -  تیالو  هب  هک  دنتـسه 

«. دش دنهاوخن  هذخاؤم  هک 

وا دیدش ؟ میسقت  هتسد  دنچ  هب  :» دومرف دوهی  گرزب  هب  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنس  هب  هللا  همحر  یسوط  خیش  - 3
یل تینث  ول  هَّللاو  :» دومرف هدرک و  مدرم  هب  ور  هاـگنا  .دوهی  ردارب  يا  یتـفگ  غورد  دوـمرف : ترـضح  .هتـسد  نـالف  نـالف و  هب  تفگ :
اهیا .مهنارقب  نارقلا  لها  نیب  مهروبزب و  روبزلا  لها  نیب  مهلیجناب و  لیجنالا  لها  نیب  مهتاروتب و  هاروتلا  لـها  نیب  تیـضقل  هداـسولا 
نون نب  عشوی  تعبّتا  یتلا  یه  هنجلا و  یف  هیجان  هدـحاو  رانلا و  یف  اهنم  نوعبـس  هقرف ، نیعبـس  يدـحا و  یلع  دوهیلا  تقرتفا  ساـنلا !
یتلا یه  و  هنجلا ، یف  هدحاو  رانلا و  یف  نیعبـس  يدحا و  هقرف ، نیعبـس  نیتنثا و  یلع  يراصنلا  تقرتفاو  .مالـسلا  هیلع  یـسوم  یـصو 

یف هقرف  رانلا و  یف  هقرف  نوعبس  ناتنثا و  هقرف ، نیعبس  ثالث و  یلع  همالا  هذه  قرتفتس  .مالسلا و  هیلع  یـسیع  یـصو  نوعمـش  تعبتا 
نیعبسلا ثالثلا و  نم  هقرف  رشع  ثالث  لاق : مث  .هردص  یلع  هدیب  برض  و  هلاو ، هیلع  هللا  یلصدّمحم  یصو  تعبتا  یتلا  یه  و  هنجلا ،

يارب رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ( » 1117 (؛» رانلا یف  هرشع  اتنثا  و  طسوالا ، طمنلا  یه  هنجلا و  یف  اهنم  هدحاو  یتدوم ، لحتنت  اهّلک 
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لها نیب  ناشروبز و  هب  روبز  لها  نیب  ناشلیجنا و  هب  لیجنا  لها  نیب  ناشتاروت و  هب  تاروت  لـها  نیب  هنیا  ره  دـننک  نهپ  یـسرک  نم 
لها هقرف  کی  خزود و  شتا  رد  نانا  زا  هقرف  داـتفه  دـندش ، قرفتم  هقرف  هب 71  دوهی  مدرم ! يا  .درک  مهاوخ  مکح  ناـشنارق  هب  نارق 

رب 72 اراـصن  .تسا و  هدرک  يوریپ  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  یـصو  نون  نب  عـشوی  هک  تسا  يا  هقرف  نا  .تسا و  تشهب  رد  تاـجن و 
مالسلا هیلع  یسیع  یصو  نوعمـش  هک  تسا  يا  هقرف  نا  و  تسا ، تشهب  رد  هقرف  کی  خزود و  شتا  رد  هقرف   71 دندش ، قرفتم  هقرف 
تـشهب رد  هقرف  کی  خزود و  شتا  رد  اهنا  زا  هقرف   72 دنوش ، قرفتم  هقرف  رب 73  تما  نیا  هک  تسا  دوز  .تـسا و  هدوـمن  يوریپ  ار 

هنیس رب  ار  دوخ  تسد  ترضح  ماگنه  نیا  رد  .تسا  هدومن  يوریپ  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  یـصو  هک  تسا  يا  هقرف  نا  .تسا و 
ناـنا تسا و  تشهب  رد  ناـنا  زا  هقرف  کـی  یلو  دـنراد ، ارم  ّتبحم  ياـعدا  یگمه  هـقرف  زا 73  هقرف  هدزیـس  دوـمرف : سپـس  .دز  شا 

«. تسا خزود  شتا  رد  رگید  هقرف  هدزاود  و  دنراد ، رارق  میقتسم  هار  رد  هک  دنا  یناسک 

ترضح هک  میدوب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دزن  ام  تفگ : هک  هدرک  لقن  لیقع  یبا  زا  شدنس  هب  دیفم  خیـش  - 4
؛» یتعیـش نم  ناک  ینعبتا و  نم  ّالا  ّهلاض  اهّلک  قرفلا  ّنا  هدـیب  یـسفن  يذـلا  و  هقرف ، نیعبـس  ثالث و  یلع  همـالا  هذـه  قرتفتل  :» دومرف
رب اه  هقرف  مامت  تسوا  تردـق  تسد  هب  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  .دـش  دـنهاوخ  قرفتم  هقرف  رب 73  تما  نیا  متح  روـط  هـب  ( » 1118)

هک یناسک  زج  دنا  تلالض 
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«. دنشاب نم  ناوریپ  زا  هدرک و  تعباتم  ارم 

یف نوعبس  ناتنثا و  هقرف : نیعبس  ثالث و  یلع  همالا  هذه  قرتفت  :» دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنـس  هب  یلبرا  - 5
(1119 (؛» یتعیـش انا و  مه  و  َنُولدْعی ،» ِهبو    ّ ِقَْحلِاب َنودـهی  ٌهَّما  انْقَلَخ  ْنَّمِمو  : » لجوزع هَّللا  لاق  نیذـلا  مه  هّنجلا و  یف  هدـحاو  رانلا و 
هک دنتـسه  یناـسک  ناـنا  تـسا و  تـشهب  رد  یکی  خزود و  شتا  رد  ناـنا  زا  هـقرف   72 دـش ، دـنهاوخ  قرفتم  هقرف  رب 73  تما  نـیا  »
یم زاـب  قح  هب  هتفاـی و  تیادـه  قح  هب  هک  تسا  یتـما  میدرک  قـلخ  هک  یناـسک  هلمج  زا  و  :) دوـمرف ناـشّقح  رد  لـجوزع  دـنوادخ 

«. دنشاب یم  نم  نایعیش  نم و  اهنا  و  دندرگ ،)

یـسیع یلع  تقرفت  لیئارـسا  ینب  ّنا  :» دومرف هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شدنـس  هب  هللا  همحر  قودص  خیـش  - 6
نوعبس و يدحا و  کلهی  هقرف ، نیعبس  نیتنثا و  یلع  قرتفتـس  یتّما  ّنا  و  هقرف ، صّلخت  هقرف و  نوعبـس  کلهف  هقرف ، نیعبـس  يدحا و 

قرفتم هقرف  رب 71  لیئارسا  ینب  انامه  ( » 1120 (؛» هعامجلا هعامجلا  هعامجلا  لاق : هقرفلا ؟ کلت  نم  هَّللا ! لوسر  ای  اولاق : .هقرف  صّلختی 
اهنا زا  هقرف   71 دوش ، قرفتم  هقرف  ود  داتفه و  رب  نم  تما  انامه  .دنتفای و  تاجن  هقرف  کی  هدـش و  كاله  اهنا  زا  هقرف  داتفه  دـندش ،

«. تعامج تعامج ، تعامج ، دومرف : تسیک ؟ هقرف  کی  نا  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : .دبای  تاجن  یکی  دوش و  كاله 

زا اریز  دنـشاب ؛ مک  هچرگ  تسا  قـح  لـها  تعاـمج ، هـب  دوـصقم  :» دـیامرف یم  ثیدـح  لـیذ  حیـضوت  رد  هللا  هـمحر  قودـص  خـیش 
، تسا تجح  ییاهنت  هب  نمؤم  « ؛» هعامج هدحو  نمؤملاو  هجح ، هدحو  نم  نمؤملا  :» دومرف هک  هدش  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

ییاهنت هب  نمؤم  و 
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«. تسا تعامج 

(، هقرف  ) هّلم نیعبس  يدحا و  یلع  یـسوم  هّما  تقرفت  :» دومرف هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شدنـس  هب  یـشایع  - 7
یف هدحاو  رانلا و  یف  هقرف  نیعبس  يدحا و  هقرف ، نیعبـس  نیتنثا و  یلع  یـسیع  هّما  تقرفت  و  هنجلا ، یف  هدحاو  رانلا و  یف  اهنم  نیعبس 

: لاـق هَّللا ! لوـسر  اـی  مه  نم  اولاـق : .راـنلا  یف  نوعبـس  ناـتنث و  هنجلا و  یف  هدـحاو  هـلمب ، اـعیمج  نیتـقرفلا  یلع  یتـّما  وـلعت  هـنجلا و 
.تسا تشهب  رد  یکی  شتا و  رد  اهنا  زا  هقرف  داتفه  دندش ، میـسقت  هقرف )  ) تلم رب 71  یسوم  تما  ( » 1121 (؛» تاعامجلا تاعامجلا 

هقرف کـی  هب  هقرف  ود  نا  زا  نم  تما  .تسا و  تـشهب  رد  یکی  خزود و  شتا  رد  هـقرف   71 دندش ، قرفتم  هقرف  رب 72  یـسیع  تما  و 
«. تاعامج تاعامج ، دومرف : دننایک ؟ اهنا  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : تسا  خزود  شتا  رد  رگید  هقرف  تشهب و 72  رد  یکی  دنرتالاب ،

ام یتّما  یلع  یتایس  :» دومرف هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  رمع  نب  هَّللادبع  زا  شدنس  هب  هللا  همحر  قودص  خیش  - 8
مهیلع دـیزت  هلم ، نیعبـس  ثالث و  یلع  یتّما  قرتفتـس  و  هّلم ، نیعبـس  نیتنثا و  یلع  اوقرفت  مّهنا  و  لـثمب ، لـثم  لیئارـسا  ینب  یلع  یتا 

(1122 (؛» یباحـصاو انا  مویلا  هیلع  نحن  ام  وه  لاق : هدـحاولا ؟ کلت  امو  هَّللا ! لوسر  ای  لیق  لاق : .هدـحاو  ریغ  رانلا  یف  اـهّلک  هدـحاو ،
تـسا دوز  .دندش و  قرفتم  تلم  رب 72  لیئارـسا  ینب  .نامه  لثم  دیا ، دورف  هدمارد  لیئارـسا  ینب  رب  هچنا  متما  رـس  رب  هک  تسا  دوز  »

.تلم کی  زج  هب  دنخزود  شتا  رد  اهنا  مامت  اهنا ، رب  تلم  کی  هفاضا  اب  دنوش  میسقت  تلم  رب 73  متما  هک 
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«. مینارب زورما  مباحصا  نم و  هک  یتلم  نا  دومرف : تسا ؟ مادک  تلم  کی  نا  دش : ضرع  ترضح  هب 

انا و مویلا  هیلع  نحن  ام  وه  :» تسا هدـما  نینچنیا  نا  رخا  رد  یلو  هدرک  لقن  هللا  همحر  قودـص  زا  ار  ثیدـح  نیا  هللا  همحر  یـسلجم 
«. مینارب زورما  متیب  لها  نم و  هک  تسا  يا  هتسد  تلم  نا  ( » 1123 (؛» یتیب لها 

هباحص زا  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا  هدرک  لقن  ار  تما  قارتفا  ثیداحا  هباحص  زا  يرایسب  دادعت 

نب سنا  صاع 6 - نب  ورمع  نب  هَّللادبع  کلام 5 - نب  فوع  هریرهوبا 4 - مالسلا 3 - هیلع  نیسح  ماما  مالسلا 2 - هیلع  یلع  ماما  - 1
ءادردلاوبا صاقو 9 - یبا  نب  دعس  هماماوبا 8 - کلام 7 -

دیز نب  فوع  نب  ورمع  يراصنا 12 - هَّللادبع  نب  رباج  عقسا 11 - نب  هلثاو  - 10

رمع نب  هَّللادبع  - 13

نیقیرف رداصم  رد  قارتفا  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  تسا  هدما  نیقیرف  ياملع  زا  يرایسب  یثیدح  رداصم  رد  تما  قارتفا  ثیداحا 

34 ج 5 ص 4 ، دواد ، یبا  ننس  نامیالا 2 - باتک  ، 41 يذمرت ج 5 ص 25 ، حیحصلا ، عماجلا  - 1

لبنح ج 2 ص 332 نب  دمحا  دنسم  نتفلا 4 - باتک  هجام ج 2 ص 1321 ، نبا  ننس  - 3

ج 1 ص 61 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 5

ح 6731 ناّبح ج 7 ص 62 ، نبا  حیحص  - 6

542  - 541 هریره ، یبا  دنسم  یلعی ، نبا  حیحص  - 7

مقر 66 مصاع ج 1 ص 33 ، یبا  نبا  هنسلا ، - 8

ص 17 يزورم ، هنسلا ، - 9

داقتعالا ص 307 یقهیب ج 10 ص 208 ، يربکلا ، ننسلا  - 10

مقر 252 هّطب ج 1 ص 228 ، نبا  يربکلا ، هنابالا  - 11

يرجا ص 15 هعیرشلا ، - 12
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يدادغب ص 6 رهاقلادبع  قرِفلا ، نیب  قرَفلا  - 13

سیلبا ص 18 سیبلت  - 14

یبطاش ج 2 ص 189 ماصتعالا ، - 15

ج 2 ص 20 یطویس ، ریغصلا ، عماجلا  - 16

مقر 2521 ج 2 ص 158 ، یمراد ، ننس  - 17

ج 2 ص 31 نایفس ، یبا  نب  بوقعی  خیراتلا ، هفرعملا و  - 18

377 یناربط ج 19 ص 376 -  ریبکلا ، مجعملا  - 19

مقر 150 یئاکلاللا ج 1 ص 101 ، داقتعالا ، لوصالا  حرش  - 20

، قشمد هنیدم  خیرات  یعازخ 22 - دامح  نب  میعن  همجرت  يدع ج 7 ص 2483 ، نبا  ءافعضلا  یف  لماکلا  - 21
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مقر 1783 یقشمد ج 1 ص 622 ، هعرزوبا 

308 ج 13 ص 307 -  يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 23

ج 7 ص 323 یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  - 24

ج 2 ص 262 یلیقع ، ریبکلا ، ءافعضلا  - 25

نیدلا ص 662 لامک  ص 585 ، قودص ، خیش  لاصخلا ، - 26

ص 523 یلامالا ، ص 127 ، یسوط ، خیش  رشعلا ، لئاسرلا  - 27

ص 155 یمق ، زازخ  رثالا ، هیافک  - 28

یسربط ج 1 ص 392 جاجتحالا ، - 29

ینیلک ج 8 ص 224 یفاک ، - 30

سیق ص 332 نب  میلس  باتک  - 31

دیفم ص 213 خیش  یلامالا ، - 32

یلبرا ج 1 ص 328 همغلا ، فشک  - 33

یشایع ج 2 ص 43 ریسفت  - 34

یسلجم ج 28 ص 4 راونالا ، راحب  - 35

...و

ثیدح تحص  هب  حیرصت 

: لیبق زا  دنا  هدومن  تما  قارتفا  ثیدح  تحص  هب  حیرصت  تنس  لها  ياملع  زا  يا  هدع 

«. حیحص نسح  ثیدح  اذه  :» دیوگ یم  وا  .حیحصلا  عماجلا  يذمرت ، - 1

بتک رد  هک  تسا  یثیدح  نیا  « ؛» لوصالا یف  رثک  ثیدح  اذه  :» دـیوگ یم  وا  .نیحیحـصلا  یلع  كردتـسملا  يروباشین ، مکاح  - 2
«. دوش یم  تفای  رایسب  یثیدح  لوصا 
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.كردتسملا صیخلت  یبهذ ، - 3

.حیحصلا نابح ، نبا  - 4

ریغصلا عماجلا  یطویس ، ماصتعالا 6 - یبطاش ، - 5

هحیحصلا ثیداحالا  هلسلس  ینابلا ، - 7

ج 1 ص 118 میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  هیمیت ، نبا  - 8

ریبکلا مجعملا  یناربط ، - 9

(1124) تسا هدرک  نا  رتاوت  هب  حیرصت  هک  ریدغلا ، ضیف  يوانم ، همالع  - 10

هیهبلا راونالا  عماول  ینیرافس ، - 11

: لیبق زا  دنا  هتسناد  رتاوتم  ار  تما  قارتفا  ثیدح  تنس  لها  هعیش و  ياملع  زا  یخرب  نیقیرف  دزن  تما  قارتفا  ثیدح  رتاوت 

ثیحب اضعب  اهضعب  دشی  هریثک  هتایاور  هقرف  نیعبس  ثالث و  یلا  هّمالا  قارتفا  ثیدح  :» دیوگ یم  وا  ( 1125) .خماشلا ملعلا  یلبقم ، - 1
ار رگید  یـضعب  اهنا  زا  یخرب  هک  یثیح  هب  تسا  رایـسب  شتاـیاور  هقرف  هب 73  تما  قارتفا  ثیدـح  « ؛» هانعم لصاح  یف  هبیر  یقبتـال 

لصاح رد  یکش  هجیتن  رد  دنک و  یم  مکحم  تیوقت و 
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«. دراذگ یمن  یقاب  نا  يانعم 

هدیدع و قرط  نم  يوردق  هقرف  نیعبس  ثالث و  یلع  همالا  قارتفا  ثیدح  :» دیوگ یم  وا  ( 1126) .نامیالا هیوقت  لیقع ، نب  دمحم  - 2
ثیدح « ؛» ثیدحلل لیـصا  لصا  دیفت  هوق  عومجملا  نم  لصح  اهـضعب و  تایاورلا  ضعب  دشف  ثیدـحلا ، همئا  نم  دـحاو  ریغ  هجرخ 
تایاور زا  یخرب  دنا و  هدومن  جیرخت  ار  نا  ثیدح  همئا  زا  يرایـسب  .تسا و  هدـش  تیاور  یفلتخم  قرط  زا  هقرف  رب 73  تما  قارتفا 

يارب یلیـصا  لـصا  توبث  رب  تلـالد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یتوق  تاـیاور  عومجم  زا  .دـنک و  یم  مکحم  تیوقت و  ار  رگید  یـضعب 
«. دراد ثیدح 

(1127) .ریغصلا عماجلا  یطویس ، - 3

(1128) .رتاوتملا ثیدحلا  نم  رثانتملا  مظن  یناّتک ، - 4

(1129) .هینامعنلا راونالا  يریازج ، هَّللا  تمعن  دیس  - 5

يزاجم ای  یقیقح  يانعم 

: تسا هدش  هداد  لامتحا  دنچ  ثیداحا  نیا  موهفم  انعم و  رد 

هدش میسقت  هقرف  دادعت  نیا  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تما  اتقیقح  و  تسا ، یقیقح  يددع  72 و 73  مقر 71 ، هک  نیا   - 1
.دنا هدرک  رکذ  ار  اه  نا  مان  مادک و  ره  دیاقع  هدما و  رب  ات 73  اه  نا  شرامش  ددصرد  نافلؤم  زا  یخرب  اذل  .دنا 

هب ات  دراد  تقو  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  رـصع  ات  هدشن و  لماک  زونه  یلو  تسا  یقیقح  ددع  نیا  زا  دوصقم  هک  نیا   - 2
.دسرب ددع  نیا 

هدافتـسا يرما  رد  هغلابم  تهج  هب  برع  ار  داتفه  ددع  اریز  تسا ؛ هغلابم  يارب  يزاجم و  يانعم  هب  ددـع  نیا  زا  دوصقم  هک  نیا   - 3
رگا « ؛» مهل هَّللا  رفغی  نلف  هرم  نیعبس  رفغتست  نا  : » دیامرف یم  هدرک و  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نارق  .دنک  یم 

رد هغلابم  تهج  هب  ددع  نیا  هک  تسا  صخشم  دزرما .» یمن  ار  نانا  دنوادخ  ینک  رافغتسا  راب  داتفه  ناقفانم  رب 
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دراد تلالد  تسا و  هقرفت  هب  تبسن  هغلابم  رد  هغلابم  تهج  هب  هدش  هفاضا  نا  هب  هک  هس  ددع  .درادن و  تیـصوصخ  تسا و  رافغتـسا 
.تسا هدوب  رتشیب  هتشذگ  تما  ود  هب  تبسن  یمالسا  تما  رد  هقرفت  هک  نیا  رب 

تما قارتفا  ثیداحا  یّلک  یسررب 

تما قارتفا  ثیداحا  یّلک  یسررب 

: دوش یم  هدافتسا  یتاکن  ثیداحا  نیا  هعومجم  زا 

.میرب و یم  نا  ندوب  فورعم  ترهـش و  هب  یپ  هدـش  لقن  يددـعتم  قرط  زا  فلتخم  تاریبعت  ظافلا و  اب  ثیداـحا  نیا  هک  نیا  زا  - 1
نیثدـحم زا  یخرب  یتح  و  تسا ، هدـما  تنـس  لها  دزن  ربتعم  یثیدـح  ياه  باتک  بلغا  رد  ثیداحا  نیا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  اذـل 

.دنا هداد  رارق  صاخ  یباب  نا  يارب 

رارق نایوگ  غورد  نابلط و  تصرف  زا  یخرب  ضرعت  دروم  ثیداحا  نیا  هک  میرب  یم  یپ  نا  لوعجم  فیعض و  قرط  هب  هعجارم  اب  - 2
تهج هب  نیا  و  دشاب ، هتـشاد  يراگزاس  ناشدوخ  فادها  مارم و  اب  ات  دـنا  هدومن  یتافاضا  دوخ  لیم  قباطم  نا  لیذ  رد  اذـل  هتفرگ و 

.تسا مدرم  مومع  دزن  ثیداحا  نیا  تیمها  ترهش و 

هدرک لقن  هنسلا »  » باتک رد  مصاع  یبا  نبا  هک  تسا  یثیدح  هدش  هفاضا  يوار  فرط  زا  يا  هلمج  نا  لیذ  رد  هک  یثیداحا  هلمج  زا 
«. هعیشلا وا  عیشتی  نم  اهثبخا  اهّلضا و  نم  ّنا  و  :» تسا هدما  نا  لیذ  رد  هک 

فیعـض و هدانـسا  : » دـیوگ یم  ثیدـح  نیا  رب  دوخ  هقیلعت  رد  هنـسلا »  » باتک ققحم  ینابلا ، نیدـلا  رـصان  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
نا دنس  ( » 1130 (؛» هیف هعیـشلا  رکذ  نود  حیحـص  ثیدـحلا  .طلتخا و  ناک  فیعـض  ّهناف  میلـس ، یبا  نبا  وه  ثیل و  ریغ  تاقث  هلاـجر 

.تسا هدوب  طلخ  لها  فیعض و  وا  اریز  دنشاب ؛ یم  هقث  میلس  یبا  نب  ثیل  زج  هب  نا  لاجر  تسا و  فیعض 
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«. تسا حیحص  نا  رد  هعیش  رکذ  نودب  ثیدح  و 

 - انیلا هیعادـلا  اهرـش  هقرف و  اهّلـضا  و  : »... تسا هدـما  نینچ  نا  رخا  رد  هدرک و  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هنابالا »  » باتک رد  هّطب  نبا  زین  و 
زا يرثا  نیع و  هک  دراد  رارق  هملس  نب  هداوس  نا  قیرط  رد  هک  یلاح  رد  ( 1131 «.) رمعو رکبابا  نومتشی  مّهنا  کلذ  هیا  تیبلا -  لها 

.تسا فیعض  ادیدش  نا  دنس  اذل  و  تسین ، لاجر  بتک  رد  وا 

تاهبش هب  خساپ 

: مینک یم  هراشا  اهنا  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  دراو  یفلتخم  تاهبش  تما  قارتفا  ثیداحا  دروم  رد 

(1132 «.) دسر یمن  رظن  هب  حیحص  زگره  دانسا  تهج  زا  ثیدح  نیا  :» دیوگ یم  ثیدح  نیا  دروم  رد  مزح  نبا  - 1

نا اصوصخ  تسا ، رادروخرب  یفاک  مزال و  رابتعا  زا  تما  قارتفا  تایاور  زا  یخرب  دنس  هک  دیا  یم  تسد  هب  تشذگ  هچنا  زا  خساپ :
.دیامن تیوقت  ار  رگیدکی  دناوت  یم  نا  فلتخم  ياهدنس  هدرک و  نا  تّحص  هب  حیرصت  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  هک 

طقاس رابتعا  زا  تهج  نیدـب  و  دراد ، دایز  مک و  نا  نوتم  تسا و  فلتخم  نا  ظافلا  هدوب و  برطـضم  نتم  ثیح  زا  ثیدـح  نیا  - 2
.تسا

رب یگمه  هک  تسا  تایاور  نیا  مامت  رد  بلطم  کی  یلو  تسا  فلتخم  نا  رد  انعم  هب  لقن  تهج  هب  ثیدح  نیا  نتم  هچرگ  خـساپ :
.تسا نوگانوگ  فلتخم و  ياه  هقرف  هب  یمالسا  تّما  هقرفت  قارتفا و  نا  دنراد و  قافتا  نا 

زا یتعاـمج  ار  دـنخزود ، رد  یمالـسا  قِرف  ماـمت  هقرف  کـی  زج  هب  هک  هدـما  ثیداـحا  نیا  لـیذ  رد  هچنا  : » دـیوگ یم  یناـکوش  - 3
(1133 «.) تسا یلعج  یتدایز  نیا  هک  هتفگ  مزح  نبا  هکلب  دنا ، هدرک  فیعضت  ناثدحم 

تایاور زا  یخرب  رد  ترابع  نیا  هک  تسا  نا  فاصنا  خساپ :
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.تسناد یلعج  ار  نا  ناوت  یمن  اذل  تسا و  هدما  دنسلا  حیحص 

ات ناناملسم  نیب  ّتتشت  فالتخا و  دنوش و  كاله  يرایسب  دارفا  تما  نیا  زا  هک  تسا  نا  مزلتسم  ثیدح  نیا  دنیوگ : یم  یخرب  - 4
.ددرگ یمالسا  تما  دارفا  بلغا  ندوب  یمنهج  هب  مکح  هک  تسا  نا  مزلتسم  نیا  دشاب و  رارقرب  تمایق  زور 

ریظن اریز  درادن ؛ دوجو  يداعبتسا  چیه  نا  دافم  رد  داد و  نا  دافم  هب  مازتلا  دیاب  دوب  مامت  دنـس  ثیح  زا  ثیدح  هک  نا  زا  دعب  خساپ :
.مینک یم  هدهاشم  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  موق  رد  هک  هنوگنامه  تسا  هتشاد  دوجو  نیشیپ  ياه  تما  رد  نا 

نیا رگا  مییامن و  یمن  هدـهاشم  موس  نرق  یتح  مود و  نرق  تاّفلؤم  رد  يرکذ  ثیدـح  نیا  زا  :» دـیوگ یم  يودـب  نمحرلا  دـبع  - 5
(1134 «.) دش یم  تفای  امدق  ياه  باتک  رد  دیاب  دوب  یم  حیحص  ثیدح 

و 279 ه ق )  ) يافوتم يذمرت ، و  275ه ق )  ) هنس يافوتم  دواد  یبا  ار  ثیدح  نیا  اریز  تسا ؛ ناشیا  زا  ملق  وهـس  لاکـشا  نیا  خساپ :
.دنا هتسیز  یم  موس  نرق  رد  یگمه  اه  نیا  .دنا و  هدرک  لقن  241 ه ق ،)  ) يافوتم لبنح ، نب  دمحا  و  276ه ق )  ) يافوتم هجام  نبا 

هک هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  شدنس  هب  لبنح  نب  دمحا  .دراد  تافانم  هموحرم » تما   » ثیداحا اب  ثیداحا  نیا  - 6
یتّما نم  تما  اـنامه  ( » 1135 (؛» لبالبلاو لتقلا  ایندـلا  یف  اهباذـع  اّمنا  باذـع ، هرخـالا  یف  اـهیلع  سیل  هموحرم  هّما  یتّما  ّنا  : » دومرف

«. تسا عازن  راتشک و  ایند  رد  اهنا  باذع  اهنت  دوب و  دهاوخن  باذع  ترخا  رد  وا  رب  هدش و  عقاو  تمحر  دروم  هک  تسا 

یم دـحاو  ربخ  هموحرم » تما   » ثیداحا یلو  تسا  رتاوتم  نیقیرف  ياملع  زا  یخرب  حیرـصت  ربانب  تما  قارتفا  ثیداـحا  ـالوا : خـساپ :
رد دشاب و 
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.دیامن هلباقم  رتاوتم  ربخ  اب  دناوت  یمن  دحاو  ربخ  ضراعت ، تروص 

.درادن دارفا  یخرب  زا  خزرب  رد  باذع  یفن  رب  تلالد  هموحرم  تّما  ثیدح  ایناث :

؟ دوش یم  التبم  نا  هب  ناسنا  هک  تسا  یباذع  مک  ایند ، رد  باذع  رگم  اثلاث :

يا هدع  هچرگ  تفر ؛ دنهاوخ  تشهب  هب  یگمه  تما  نیا  دارفا  هرخالاب  هک  دشاب  نیا  ترخا  رد  باذـع  یفن  زا  دوصقم  دـیاش  اعبار :
.دنور یم  تشهب  هب  هدش و  جراخ  نا  زا  منهج  رد  ریهطت  زا  دعب 

ثیدـح نیا  اریز  درادـن ؛ يراگزاس  یعطق  لقن  لـقع و  اـب  مینک  لـمع  شمومع  هب  میهاوخب  رگا  ار  هموحرم  تما  ثیداـحا  اـسماخ :
اهدیدهت اه و  باتع  تما  نیا  هب  تبـسن  لاعتم  دنوادخ  اریز  درادن ؛ يراگزاس  ینارق  تایا  اب  زین  دـنک و  یم  قیوشت  هانگ  هب  ار  مدرم 
باحـصا زا  يرایـسب  دادـعت  هک  تسا  هدـما  حیرـص  روـط  هـب  ضوـح »  » ثیداـحا رد  اـه  نـیا  زا  رتـالاب  .دراد  یناـمرفان  تروـص  رد 

یمن يا  هدـیاف  دـنک  یم  يرگ  هطـساو  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماگنه  یتح  دـنرب و  یم  منهج  هب  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(1136) .دشخب

هک تما  قارتفا  ثیداحا  زا  یلو  ...تسا ،» هموحرم  نم  تما  :» دیامرف یم  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هموحرم » تما   » ثیدح رد  اسداس :
تما زا  اتقیقح  هقرف  نیا  اـهنت  هک  دراد  تلـالد  درامـش  یم  تاـجن  لـها  ار  هقرف  کـی  اـهنت  دـناد و  یم  خزود  شتا  لـها  ار  هقرف   72

اهنت هک  نیا  هن  دـشاب  وا  عیطم  وریپ و  هک  تسا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تما  زا  اـتقیقح  یـسک  اریز  تسا ؛ هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.دشاب هتشاذگ  دوخ  رب  ار  یناملسم  مسا 

هک هدش  لقن  سابع  نبا  زا  .باذع  هن  دوب  دـهاوخ  تمحر  اشنم  تما  نیب  فالتخا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  یخرب  رهاظ  زا  - 7
یباحصا فالتخا  و  :»... دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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«. تسا تمحر  امش  يارب  نم  باحصا  فالتخا  و  ( »... 1137 (؛» همحر مکل 

ثیدح :» دیوگ یم  ینابلا  ( 1138) .تسین ثیدح  مالک  نیا  مزح  نبا  لقن  ربانب  یتح  درادـن و  يربتعم  دنـس  تیاور  نیا  الوا : خـساپ :
یکبـس ...دندشن  قفوم  یلو  دنبایب  يدنـس  نا  يارب  ات  دنا  هدرک  یناوارف  شـشوک  ناثدـحم  .درادـن و  یلـصا  همحر ) یتما  فالتخا  )

(1139 «.) ...متفاین عوضوم  ای  فیعض و  ای  حیحص و  دنس  نا  يارب  نم  تسین و  فورعم  ناثدحم  دزن  ثیدح  نیا  هتفگ :

هتـشاد يراگزاس  تما  قارتفا  ثیداحا  اب  هک  دومن  نا  يارب  ياـنعم  ناوت  یم  نا  تحـص  ثیدـح و  نیا  نتـشاد  دنـس  ضرف  رب  اـیناث :
.دشاب

دصاقم فالتخا  هب  ار  نا  یمیلح  .تسا  تمحر  متما  فالتخا  هک  هدما  ثیدح  رد  : دیوگ یم  جاتحملا » ینغم   » رد ینیبرش  نب  دمحم 
(1140 «.) تسا هدرک  ریسفت  اه  لغش  اه و  هفرح  و 

زا ضیف  بسک  تاـقالم و  تهج  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تـما  دـش  دـما و  تـما  فـالتخا  زا  دوـصقم  هـک  تـسا  نـکمم  زین  و 
.تسا هدش  هراشا  نا  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  ییانعم  نیا  .دشاب و  رگیدکی 

یموق مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ : هک  هدرک  لقن  يراـصنا  نمؤملا  دـبع  زا  شدنـس  هب  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  .تسا  تمحر  متما  فالتخا  دومرف : ترـضح  هک  دـننک  یم  لـقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تیاور 

ثیح سیل  :» دومرف ترـضح  تسا ؟ باذـع  ناشعامتجا  سپ  تسا  تمحر  ناـشفالتخا  رگا  مدرک : ضرع  .دـنا  هتفگ  تسار  دومرف :
اوعجر اذا  مهموق  اورذـنیل  نیدـلا و  یف  اوهّقفتیل  هفئاط  مهنم  هقرف  لک  نم  رفن  ـالولف  :» لـجوزع هَّللا  لوق  دارا  اـّمنا  و  اوبهذ ، بهذـت و 

مهموق یلا  اوعجری  ّمث  اومّلعتیف ، هیلا  اوفلختی  هلاو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  اورفنی  نا  مهرماف  نورذحی ،» مهّلعل  مهیلا 
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وت و نهذ  هک  تسین  يزیچ  نا  بلطم  ( » 1141 (؛» دحاو نیدلا  اّمنا  هَّللا ، نید  یف  افالتخا  نادلبلا ال  نم  مهفالتخا  دارا  اّمنا  .مهومّلعیف 
هقرف ره  زا  ارچ  :) دومرف هک  هدش  هراشا  لجوزع  دـنوادخ  لوق  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  بلطم  هکلب  تسا ، هتفر  نا  يوس  هب  نارگید 
سپ دنوش ،) رذـحرب  اهنا  دـیاش  دـنک  راذـنا  ار  نانا  دوخ  موق  هب  تشگزاب  ماگنه  هدرک و  هقفت  نید  رد  ات  دـنک  یمن  چوک  يا  هفیاط 
دنریگ ارف  ملع  ات  دنشاب  هتشاد  دما  تفر و  وا  دزن  دننک و  چوک  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يوس  هب  هک  هدرک  رما  ار  نانا  دنوادخ 

؛ ادخ نید  رد  فالتخا  هن  تساهرهش  اهروشک و  زا  دما  تفر و  دوصقم ، .دنهد  میلعت  ار  نانا  هتشگزاب و  دوخ  موق  يوس  هب  سپـس  و 
«. تسا یکی  ادخ  نید  متح  روط  هب  اریز 

.تسا هدرک  یفرعم  تشهب  لها  ار  دوخ  تما  همه  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  هدما  تایاور  زا  یخرب  رد  - 8

اهضعب ّالا و  هما  نم  ام  :» دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  وا  ورمع و  نب  هَّللا  دیبع  زا  یمثیه 
یخرب خزود و  شتا  رد  نا  دارفا  زا  یخرب  هک  نا  زج  تسین  یتما  چیه  ( » 1142 (؛» هنجلا یف  اهّلک  یتّما  ّالا  هنجلا  یف  اهضعب  رانلا و  یف 

«. دوب دنهاوخ  تشهب  رد  نا  دارفا  مامت  هک  نم  تما  زج  هب  تسا  تشهب  رد  رگید 

فیعـض یمثیه  رجح  نبا  فارتعا  هب  نا  دنـس  رد  نیدشر  نب  جاجح  نب  دمحم  نب  دـمحا  دوجو  تهج  هب  ثیدـح  نیا  الوا : خـساپ :
(1144) .دناد یم  فورعم  باّذک  ار  وا  لادتعالا » نازیم   » رد یبهذ  و  ( 1143) .تسا

« هموحرم تما   » ثیدح دروم  رد  هک  یتالاکشا  ایناث :
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.تسا دراو  زین  ثیدح  نیا  رد  میدرک  دراو 

تنس لها  هاگدید  زا  هیجان  هقرف 

زا یخرب  لیذ  هب  دوخ  ياعدـم  رب  و  دـنناد ، یم  تاجن  لها  ار  دوخ  هدرک و  قبطنم  دوخ  رب  ار  ثیداحا  نیا  رد  هیجان  هقرف  تنـس  لها 
«، مظعـالا داوـسلا  «، » هعاـمجلا «، » یباحـصا هیلع و  اـنا  اـم  :» دوـب هدـما  نینچ  اـهنا  زا  یخرب  رد  اریز  دـنا ؛ هدرک  کـسمت  تاـیاور  نیا 

.داد میهاوخ  تایاور  هنوگ  نیا  درف  درف  هب  تبسن  یّلک و  تروص  هب  ار  ییاه  باوج  کنیا  مهتعامج .» مالسالا و  »

رگا دسر  یم  رظن  هب  مهم  هتـشاد و  یحیـضوت  هبنج  هک  اجنا  زا  و  تسا ، هدماین  تما  قارتفا  تایاور  بلاغ  رد  يدایز  تاملک  نیا  - 1
هب هدـماین  تایاور  نیا  بلاغ  رد  هک  اجنا  زا  تسا و  هدرک  یم  نایب  دراوم  همه  رد  دـیاب  دوب  اهنا  نایب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـصق 

.تسا هدوب  ثیدح  نایوار  یتدایز  زا  تاملک  نیا  هک  دیا  یم  تسد 

.میدرک هراشا  نا  هب  البق  هک  هنوگنامه  دسر ، یم  رظن  هب  فیعض  دنس  ثیح  زا  هدما  يدایز  تاملک  اهنا  رد  هک  یتایاور  مومع  - 2

ناگدـنب زا  یمک  هشیمه  هک  هدـش  هراـشا  هتکن  نیا  هب  هدـش و  هتفرگ  رارق  شهوکن  تمذـم و  دروم  تیرثـکا  يرایـسب  تاـیا  رد  - 3
.تسناد تیناقح  روحم  ار  تعامج  رکشل و  یهایس  مظعا و  داوس  ناوت  یمن  اذل  .دنرازگ و  رکش  دنوادخ 

نیا وا  هدروا و  افعـض  رد  ار  نا  یلیقع  : » دـیوگ یم  ینابلا  هدـما  یباحـصا » هیلع و  انا  ام   » هلمج نا  لیذ  رد  هک  یثیدـح  دروم  رد  - 4
(1145 «.) دوش یمن  تعباتم  شثیدح  هک  هتفگ  یلیقع  .تسا  هدرک  لقن  نایفس  نب  هَّللادبع  طسوت  هب  ییحی  زا  ار  تیاور 

دنا و هدوبن  رادروخرب  تلادع  زا  هتشاد و  لکشم  هباحص  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدافتسا  دنسلا  حیحص  تایاور  تایا و  یخرب  زا  - 5
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.تسناد هیجان  هقرف  رد  لخاد  ار  نانا  همه  ناوت  یمن  اذل 

زا لبق  ینعی  میتسه ، نا  رب  زورما  مباحـصا  نم و  هک  هچنا  یباحـصا » مویلا و  هیلع  انا  ام  :» تسا هدـما  نینچ  مکاـح  كردتـسم  رد  - 6
هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  هباحـص  هک  میناد  یم  .دراد و  یمالـسا  تما  نیب  فالتخا  رب  تلالد  دوخ  هبون  هب  نیا  .متافو و 

.دنا هدوبن  هتسد  فیط و  کی  رب  زگره 

؛ دنـشاب تیلقا  رد  هچ  رگ  تسا  قح  لها  تعامج ، زا  دوصقم  مییوگ : یم  هدـما  هعامجلا »  » ظفل نا  لیذ  رد  هک  یتیاور  دروم  رد  - 7
زا دوصقم  ( » 1146 (؛» ...الیلق اوناک  نا  ّقحلا و  لـها  هعاـمجلا  : »... دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  هنوگناـمه 

«. دنشاب مک  هچرگ  تسا  قح  لها  تعامج 

تسا یسک  تعامج  انامه  ( » 1147 (؛» كدحو تنک  نا  ّقحلا و  قفاو  ام  هعامجلا  اّمنا  :» تفگ هک  هدش  لقن  زین  دوعسم  نب  هَّللادبع  زا 
«. یشاب ییاهنت  هب  وت  هچرگ  دشاب  قح  اب  قفاوم  هک 

یم ناحبـس  دـنوادخ  .تسا  مک  قـح  هب  هدـننک  کـسمت  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  اریز  دراد ؛ يراـگزاس  زین  نارق  تاـیا  اـب  اـنعم  نیا 
تهارک قح  زا  امـش  رتشیب  یلو  میدروا  امـش  يارب  ار  قح  ام  ( » 1148 (؛» نوهراک ّقحلل  مکرثکا  ّنکل  ّقحلاب و  مکانئج  دقل  :» دـیامرف

«. دیتشاد

دوز درک و  روهظ  هنابیرغ  مالسا  ( » 1149 (؛» ءابرغلل یبوطف  ابیرغ ، ادب  امک  دوعیسو  ابیرغ  مالسالا  ادب  :» دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
«. نابیرغ لاح  هب  اشوخ  سپ  .ددرگزاب  هنابیرغ  هرابود  هنابیرغ  روهظ  دننامه  هک  تسا 

.دش هراشا  نا  هب  البق  هک  هنوگ  نامه  دنادنسلا  فیعض  یگمه  هدما  مظعالا » داوسلا   » هملک اهنا  رد  هک  یتایاور  - 8

هعیش هاگدید  زا  هیجان  هقرف 

زا ولو  یتیاور  الثم  هک  نایب  نیا  اب  .دنشاب  مه  رّـسفم  دنناوت  یم  زین  ثیداحا  دننک ، یم  ریـسفت  ار  رگیدکی  نارق  تایا  هک  هنوگ  نامه 
ثیح
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قباس ثیدح  قادصم  رگنایب  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  نونکا  .دنک  نشور  ار  نا  قادـصم  رگید  تایاور  یلو  تسا ، لمجم  قادـصم 
: مینک یم  هراشا  تسا 

رگا هک  مهد  یم  رارق  اهب  نارگ  یش ء  ود  امـش  نایم  رد  انامه  مدرم ! يا  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نیلقث : ثیدح   - 1
(1150 «) .دنشاب یم  نم  تیب  لها  نامه  هک  مترتع ، ادخ و  باتک  دش : دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینک  کسمت  نا  هب 

زا هتفای  تاجن  هقرف  اهنت  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هدش ، دراو  نیقیرف  رداصم  رد  حیحص  ياهدنس  اب  هک  فیرش  ثیدح  نیا  رد 
لیان یمئاد  تداعـس  هب  هار  نیا  زا  ات  دنا  هدش  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ترتع  نارق و  هب  کّسمتم  هک  دناد  یم  یهورگ  ار  یهارمگ 

.دنیا

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هرینملا » سمشلا   » باتک رد  650 ه )  ) یناعنص دّمحم  نب  نسح  ظفاح  ماما 
ثالث و یلع  یتّما  قرتفتس  و  هقرف ، نیعبـس  نیتنثا و  یلع  یـسیع  یخا  هّما  تقرتفا  و  هقرف ، نیعبـس  يدحا و  یـسوم  یخا  هّما  تقرتفا  »

لوسر ای  اولاق : هیلع و  اولبقا  ءاکبلاب و  اوّجض  و  اعرذ ، نوملسملا  قاض  هنم  کلذ  عمس  اّملف  .هدحاو  هقرف  ّالا  هکلاه  اهّلک  هقرف ، نیعبس 
مکیف كرات  ّینا  هلاو : هیلع  هللا  یلص  لاقف  اهیلع ؟ دمتعن  یّتح  هیجانلا  هقرفلا  هفرعمب  انل  فیک  و  هاجنلا ؟ قیرطب  كدعب  انل  فیک  هَّللا !

یلع ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنا  ینابن  ریبخلا  فیطللا  ّنا  .یتیب  لها  یترتع  هَّللا و  باتک  ادـبا ، يدـعب  نم  اّولـضت  نل  هب  متکـسمت  نا  ام 
.دنتشگ و میسقت  هقرف  ود  داتفه و  هب  یسیع  مردارب  تما  دندش و  قرفتم  هقرف  کی  داتفه و  هب  یسوم  مردارب  موق  ( » 1151 (؛» ضوحلا

رب متّما  هک  تسا  دوز 
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دش هدینش  ترضح  زا  نخـس  نیا  هک  یماگنه  .دش  دنهاوخ  كاله  هقرف  کی  کی  زج  هب  نانا  همه  دندرگ ، قرفتم  هقرف  هس  داتفه و 
امش زا  دععب  هنوگچ  ام  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  هدرک و  ترـضح  هب  ور  دندرک و  هیرگ  دنلب  دش و  دنلب  ناشیادص  ناناملـسم 

رد نم  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  مییامن ؟ دامتعا  نا  رب  ات  میبای  تفرعم  هیجان  هقرف  هب  هنوگچ  و  مینک ؟ ادـیپ  ار  تاـجن  هار 
انامه .متیب  لها  مترتع  ادخ و  باتک  دش : دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینک  کسمت  نم  زا  دـعب  نا  هب  رگا  هک  مداد  رارق  يزیچ  امـش  نایم 

«. دندرگزاب نم  هب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  ود  نا  هک  هداد  ربخ  ارم  ریبخ  فیطل 

تسا حون  یتشک  دننامه  امش ، نایم  رد  متیب  لها  لثم  انامه  دیشاب ! هاگا  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هنیفـس : ثیدح   - 2
«. تشگ دـهاوخ  كـاله  هدـش و  قرغ  تسج  فـلخت  نا  زا  هک  سکره  دـبای و  تاـجن  دوـش  راوـس  نا  رب  هـک  سکره  شموـق ، رد 

(1152)

دنتاجن لها  يا  هقرف  اهنت  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هدش ، دراو  یّنس  هعیش و  ياه  باتک  رد  رتاوت  دح  هب  حیحص  دنس  اب  هک  ثیدح  نیا 
.دنهد رارق  دوخ  يادتقم  ماما و  ار  نانا  و  هدرب ، هانپ  وا  زا  دعب  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  هب  هک 

نم تیب  لها  .دنتـسه و  ندش  قرغ  زا  نیمز  لها  هدـنراد  هگن  ناگراتـس  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناما : ثیدـح   - 3
هرمز رد  هجیتن  رد  هداتفا و  فالتخا  اه  نا  نیب  دـننک  تفلاخم  متیب  لها  اب  برع  زا  یهورگ  هاگره  سپ  دـنفالتخا ، زا  نم  تما  ناـما 

(1153) .دنریگ یم  رارق  سیلبا  بزح 

ثیدح نیا  رد 
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لها زا  يوریپ  هب  تلالض ، هقرفت و  فالتخا و  زا  زیهرپ  روظنم  هب  ار  مدرم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنـسلا ، حیحـص  فیرش و 
.درامش یم  رب  یجان  هورگ  هقرف و  ار  تیب  لها  ناوریپ  و  تسا ، هدرک  توعد  مالسلا  مهیلع  تیب 

امش نایم  رد  ریما  هدزاود  دومرف : هک  مدینش  هلاو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دیوگ : یم  هرمس  نب  رباج  هفیلخ : هدزاود  ثیداحا   - 4
: دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تفگ : مردپ  مدیـسرپ ؛ مردـپ  زا  هاگ  نا  مدـیمهفن ، نم  هک  تفگ  ار  يا  هملک  سپـس  .دوب  دـنهاوخ 

(1154) .دنتسه شیرق  زا  اه  نا  همه 

ربهر هدزاود  دوخ  يارب  هدوب و  یماما  هدزاود  تمایق  زور  ات  هک  دنتاجن  لها  یهورگ  هقرف و  اهنت  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا 
.دنتسین یماما  هدزاود  هعیش  زا  ریغ  نانیا  متح  روط  هب  و  دنا ، هدیزگرب  ار 

: هیا لوزن  زا  دعب  هک  دننک  یم  لقن  نارگید  یمتیه و  رجح  نبا  تنس  لها  زا  مالسلا : هیلع  یلع  ماما  نایعیـش  رب  تراشب  ثیداحا   - 5
! دومرف هدرک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ِهیرَبـْلا » ریَخ  ْمه  کـَِئلوا  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعو  اوـُنَما  َنیِذَّلا  َّنا  » 

(1155 «) .دنتسه وت  نایعیش  وت و  هیا ، زا  دوصقم  »

هقرف اهنت  ار  هعیـش  هقرف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدش ، دراو  ترـضح  زا  نومـضم  نیا  هب  هک  رگید  ثیداحا  ثیدح و  نیا  رد 
.دنتسه هیربلاریخ »  » قادصم هک  هدرک  یفرعم  يا 

هللا یـضر  ناذاز  زا  هیودرم  نبا  بقانم  و  بقانملارحب »  » باتک زا  يوضترم » بقانم   » رد يذمرت  یفـشک  حلاص  دّمحم  ریم  همالع   - 6
هقرف کی  شتا و  رد  نانا  زا  هورگ   72 دش : دنهاوخ  قرفتم  هقرف  هب 73  تّما  نیا  : » دومرف ههجو -  هَّللا  مرک  یلع -  هک  هدرک  لقن  هنع 

و تسا ، تشهب  رد 
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ّقح هب  هشیمه  لطاب  زا  دنبای و [ یم  تیاده  ّقح  هب  يا  هقرف  میدیرفا  هک  یقلخ  زا  و  : » دومرف ناشناش  رد  دنوادخ  هک  دنا  یناسک  نانا 
«. دنتسه نم  نایعیش  نم و  نانیا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هاگ  نا  ( 1156 «) دندرگ یمرب 

ذخامو عبانم 

دومحم میهاربا  هرحس ، همئا و  یناجیت  مدش ، تیاده  هاگنا  ینامرق  دابعلا ، رابخا  دالبلا و  راثا 

، لاوطلا رابخا  میـساقتلا  نسحا  یـسربط  جاجتحا ، يدوعـسم  هیـصولا ، تابثا  يوامـس  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راـصبا 
ّربش فطلا ، بدا  یسوط  لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  يرذالب 

ریثا نبا  هباغلادسا ، یسوط  خیش  راصبتسا ، يدحاو  لوزنلا ، بابسا  ینالطسق  يراخب ، حیحص  حرش  یف  يراسلا  داشرا 

یناجیت دـمحم  ّقحلا ، فرعا  قودـص  تاداقتعا  يراـفق  رتکد  هعیـشلا ، بهذـم  لوصا  نیدـلا  لوصا  يرهطم  دیهـش  ناریا ، مالـسا و 
هعوضوملا ثیداحالا  يرعـشا  نسحلاوبا  هنابالا ، یلماع  نیما  نسحم  دیـس  مئاللا ، عاـنقا  ینارهط  گرزب  اـقا  هعیـشلا ، ناـیعا  يواـمس 

ههّبشملا هیمهجلا و  یلع  درلا  ظفللا و  یف  فالتخالا  ناّبح  نبا  حیحص  بیترت  هب  ناسحالا 

دیفم خیش  داشرالا ،

ّربلادبع نبا  باعیتسالا ، یجافخ  ماع ، فلا  یف  رهزالا 

رجح نبا  هباصالا ، یعفار  یفطصم  یناسنا ، ماظن  مالسالا 

هیمالسالا هفاقثلل  هیرکفلا  لوصالا 

هیلع قداصلا  مامالا  هرامالا  ناسرخ  يدهم  دیـس  نیفلالا ، یناهفـصا  جرفلاوبا  یناغالا ، قودص  خیـش  تاداقتعالا ، یبطاش  ماصتعالا ،
ریثک نبا  هیاهنلا ، هیادبلا و  یناهفصا  نامیالا ، یناعمس  باسنالا ، یضترم  دیس  راصتنالا ، هبیتق  نبا  هسایسلا ، همامالا و  هرهزوبا  مالسلا ،

ظحاجلا نالوحلا  نایمعلا و  ناجرعلا و  ناصربلا و 

درلا هیبنتلا و  مالسالا  یف  یفسلفلا  ریکفتلا  فیرش  دیسریم  تافیرعتلا ، یسوط  خیش  نارقلا ، ریـسفت  یف  نایبتلا  يراخب  ریبکلا ، خیراتلا 
، هرـضانلا قئادحلا  ینارعـش  تیقاویلا ، رهاوجلا و  یطویـس  ریغـصلا ، عماجلا  هزمح  نبا  بقانملا ، یف  بقاثلا  عدـبلا  ءاوهالا و  لها  یلع 

هیمالسالا هراضحلا  ینارحب 

دمحادیس مصتعم  هعئاضلا ، هیقیقحلا 

هیمالسالا بازحالا  هاشن  هفالخلا و  یطویس  يربکلا ، صئاصخلا  قیرطب  نبا  صئاصخلا ،

هعیشلا جراوخلا و 
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تاجردلا یطویس  روثنملا ، ردلا 
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هضراعملاو هیمالسالاهلودلا  یمرضح  لئالدلا ، لوا  دیهش  هیعرشلا ، سوردلا  یندم  هعیفرلا ،

هیبرعلا هلودلا 

يریثک دمحم  هیفلـسلا ، یغارم  خیـش  هفالخلا ، رما  یف  هفالـسلا  نیدلا  بحم  يربط ، هرـضنلا ، ضایرلا  یـسوط  خیـش  رـشعلا ، لئاسرلا 
هعیشلا هنسلا و  مصاع  یبا  نبا  هنسلا ، یقهیب  يربکلا ، ننسلا 

هعیشلا و هینغم  عیشتلا ، هعیشلا و  هینغم  داوج  دمحم  نازیملا ، یف  هعیشلا  يرمع  مرکا  هحیحـصلا ، هیوبنلا  هریـسلا  یبلح  هیبلحلا ، هریـسلا 
قعاوصلا عیـشتلا  فوصتلا و  نیب  هلـصلا  یناجیت  رتکد  هنـسلا ، لها  مه  هعیـشلا  هنـسلا  هعیـشلا و  جراوخلا  هعیـشلا و  هینغم  نومکاحلا ،

رجح نبا  هقرحملا ،

دعس نبا  يربکلا ، تاقبطلا  یلیقع  ءافعضلا ، هیروج  میق  نبا  ، هلسرملا قعاوصلا 

، يربکلا هنتفلا  یـسوط  هبیغلا ، ینیما  ریدغلا ، مالـسالا  یف  هعیرـشلا  هدیقعلا و  ّهبر  دبع  نبا  دیرفلا ، دقعلا  یبهذ  ربغ ، نم  ربخ  یف  ربعلا 
، قرفلا نیب  قرفلا  باطخلا  روثامب  سودرفلا  یقطقط  نبا  هیناطلسلا ، بادالا  یف  يرخفلا  نیدلا  ییحم  هیکملا ، تاحوتفلا  نیـسح  هط 

دبع هینادـلا ، فوطقلا  یمالـسالا  سوماقلا  نیدـلا  فرـش  هّمهملا ، لوصفلا  مزح  نبا  لحنلا ، ءاوهالا و  للملا و  یف  لـصفلا  يدادـغب 
هیردلا بکاوکلا  يرشخمز  فاشکلا ، يدع  نبا  لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  یبهذ  فشاکلا ، يوارس  نسحملا 

طیقل لا  نولوحتملا ،

ربحملا نابح  نبا  نیحورجملا ،

، یفطصملا ءامسا  یف  یفوتسملا  يروباشین  مکاح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  هرهز  نبا  هیمالـسالا ، بهاذملا  مزح  نبا  یّلحملا ،
طوطخم

، هنزاوملاو راـیعملا  نیفلؤـم  زا  يا  هعوـمجم  طیـسولا ، مجعملا  یناربـط  ریبـکلا ، مجعملا  یّلح  قـقحم  ربـتعملا ، هبیتـق  نبا  فراـعملا ،
دیفم هعنقملا ، يرعشا  قرفلا ، تالاقملا و  يدقاو  يزاغملا ، یفاکسا 

ینالطـسق هیندـللا ، بهاوـملا  یبطاـش  تاـقفاوملا ، يزوـج  نبا  مـظتنملا ، بوـشا  رهـش  نـبا  بقاـنملا ، یناتـسرهش  لـحنلا ، لـلملا و 
راکب تایقفوملا ،

اهروطت اهتاشن و  یمالسالا  مظنلا  يزیرقم  مصاختلا ، عازنلا و  ییابطابط  نارقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  يزاریش  بذهملا ،

هیمالسالا مظنلا 

ریثا نبا  هیاهنلا ،
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ریثا نبا  ثیدحلا ، بیرغ  یف  هیاهنلا 

هرجهلا يدفص  نیدلا  حالص  تایفولاب ، یفاولا  هیواعم  یلع  ءاسنلا  نم  تادفاولا 
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، فارـشالا باسنا  قودص  یلاما  یـسوط  خیـش  یلاما  يواضرق  مالـسالا ، یفراسیلا  نیمیلا و  يدما  نسح  لزوک  دـمحم  نیلقثلا ، یلا 
دیفم تالاقملا ، لئاوا  يرذالب 

دشر نبا  دهتجملا ، هیادب  یسلجم  راونالاراحب ، ینارهط  گرزب  اقا  هعیشلا ، نایعا 

ردص نادیهش ، ياوشیپ  نسح  معنملادبع  تیدتها ، همطاف  رونب  هلاّحک  ءاسنلا ، تاغالب  یطویس  هاعولا ، هیغب  يدادغب  نیدلا ، لوصا 

ریثا نبا  خیرات  يدیبز  سورعلا ، جات 

ریثک نبا  خیرات  نودلخ  نبا  خیرات 

ءادفلا یبا  خیرات 

دیمحلادبع بئاص  یسایسلا ، مالسالا  خیرات 

هیرّسلا تایعمجلا  خیرات  یلضف  یمالسالا ، عیرشتلا  خیرات  ضایف  هَّللادبع  هیمامالا ، خیرات  یبهذ  مالسالا ، خیرات 

رفظم هعیشلا ، خیرات  يرکب  راید  سیمخلا ، خیرات  یطویس  ءافلخلا ، خیرات 

خیرات نایرفعج  لوسر  ناریا ، رد  عیـشت  خیرات  يدادغب  بیطخ  دادغب ، خیرات  هرهز  یبا  هیمالـسالا ، بهاذملا  خـیرات  يربطلا  خـیرات 
رکاسع نبا  قشمد ، هنیدم  خیرات  يربط  خیرات  نادیز  یجرج  یمالسا ، ندمت 

هبعـش نبا  لوقعلا ، فحت  یّلح  همالع  ماـکحالا ، ریرحت  يرـضخلا  تارـضاحم  نم  يرقبعلاریذـحت  یبوقعی  خـیرات  يدوعـسم  خـیرات 
ءاسنلا مجارت  يزوج  نب  طبس  صاوخلا ، هرکذت  یبهذ  ظافحلاهرکذت ،

رکاسع نبا  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت 

ریثک نبا  میظعلا ، نارقلاریسفت  یسولا  ریسفت 

اضر دیشر  رانملا ، ریسفت 

رجح نبا  بیذهتلا ، بیرقت  میهاربا  نب  یلع  یمق ، ریسفت  يربط  ریسفت  یناشاک  ضیف  یفاص ، ریسفت  يربح  ریسفت 

، بیذهتلا بیذهت  یـسوط  خیـش  ماکحالا ، بیذهت  قودص  دـیحوت ، سارف  یبا  نب  مارو  رطاوخلا ، هیبنت  یبهذ  كردتـسملا ، صیخلت 
رجح نبا 

عمج یطویس  ریغصلا ، عماج  هَّللا  لضف  نیدلا  دیـشر  خیراوتلا ، عماج  يربط  نایبلا ، عماج  یناجیت  تیدتها ، ّمث  يزم  لامکلا ، بیذهت 
هعیشلاهقیقح يزار  متاح  یبا  یمالسا ، ملاعلا  رضاح  يدوهمـس  نیدقعلا ، رهاوج  مزح  نبا  برعلا ، باسنا  هرهمج  یطویـس  عماوجلا ،
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یطوف نبا  هعباسلا ، هئاملا  یف  هعفانلا  براجتلا  هعماجلا و  ثداوح  یناهفصا  میعن  نبا  ءایلوالاهیلح ، مساق  دیحو  دعسا  هیرـشع ، ینثالا 
همالع لاوقالا ، هصالخ  يزیرقم  ماشلا ، ططخ  قودص  لاصخ  لکیه  هلاو ، هیلع  هللا  یلصدّمحم  هایح  يولهدناک  هباحصلا ، هایح 
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یف تاسارد  لکوتم  یلع  دّـمحم  ادّجـس ، عیـشتلا  انلخد  یناتـسب  فراعملا ، هرئاد  يرکـسع  همالع  قلتخم ، یباحـص  هئاـم  نوسمخ و 
دئاقعلا قرفلا و 

رفظم قدصلا ، لئالد  يربط  همامالا ، لئالد  یطویس  روثنملا ، رد  مالسالاو  خیراتلا  یف  ثوحبو  تاسارد 

نیسحلاب و ّقلعتی  امیف  نیرادلا  هریخذ  یبقعلا  رئاخذ  یعفاشلا  مامالا  ناوید  یسدقم  رتکد  هیمالـسالا ، هیعوتلا  یف  ینیـسحلا  ربنملارود 
دواد یبا  لاجر  يرشخمز  راربالا ، عیبر  هباحصا 

.یسبط هعیشلا ، لاجر 

ظحاج لئاسر  یشاجن  لاجر  یشک  لاجر  یلح  همالع  لاجر  هللا  همحر  یسوط  لاجر 

تافلؤم هلسلس  ینابلا  هحیحـصلا ، ثیداحالا  هلـسلسس  ییابطابط  لئاسملا ، ضایر  یـسولا  یناعملا ، حور  عیـشتلا  حور  مالـسالا  حور 
دواد یبا  ننس  هجام  نبا  ننس  یلاله  سیق  نب  میلس  نساحملا  نویعلا و  نم  هراتخملا  لوصفلا  دیفم ، خیش 

، يذمرتلا ننس 

حرـش یلبنح  دامع  نبا  بهذـلا ، تارذـش  ماشه  نبا  هریـس  یبهذ  ءالبنلا ، مالعا  ریـس  یئاسن  ننـس  یمراد  ننـس  یقهیب  يربکلا ، ننس 
هیطساولا هدیقعلا 

دیدحلا یبا  نبا  زا  هغالبلا ، جهن  حرش  ملسم  حیحص  رب  يوون  حرش  یّلح  هماّلع  داقتعالا ، دیرجت  حرش 

فلؤم یـسانش ، هعیـش  ییابطابط  همالع  مالـسا  رد  هعیـش  مالـسا  رد  هعیـش  یناکـسح  مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  یقهیب  ناـمیالا ، بعش 
داجس ماما  هیداجس ، هفیحص  يذمرت  حیحص  يراخب  حیحص  يرهوج  هغللا ، حاحص 

اهرصق نیرفاسملا و  هالص  ضایرلا  هفیحص 

رجح نبا  هقرحملا ، قعاوص 

دعس نبا  تاقبط  ینابلا  يذمرتلا ، ننس  فیعض  نیما  دمحا  مالسالا ، یحض  يودن  ناتداضتم ، ناتروص 

داّقع نامثع ، هیرقبع  يرکسع  ابس ، نب  هَّللا  دبع 

اولاساف باهولادبع  نب  نیسح  تازجعملا ، نویع  هبنع  نبا  بلاطلاهدمع ، مارکلا  هباحصلا  یف  هعامجلا  هنـسلا و  هدیقع  قودص  دئاقع 
رجح نبا  يرابلا ، حتف  یناجیت  دمحم  رکذلا ، لها 

همعن هَّللادبع  خیش  هعیشلاهفسالف ، یتخبون  هعیشلا ، قرف  ینیومح  نیطمسلا ، دئارف  نیما  دمحا  مالسالا ، رجف  یناکوش  ریدقلا ، حتف 
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دوواد یفنح  هیمالسالا ، هدحولا  لیبس  یف  میدن  نبا  تسرهف  یبتک  رکاش  نبدمحم  تایفولا ، تاوف 

دومحم دمحا  ، مالکلا ملع  یف  يوانم  ریدقلا ، ضیف 
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ریثا نبا  لماک  ینیلک  یفاک ، يدابا  زوریف  طیحملا ، سوماق  يرتست  لاجرلا ، سوماق  یحبص 

هالصلا باتک  نامیالا  باتک  ماکحالا  باتک 

، بلاطلا هیافک  یلبرا  هّمغلا ، فشک  یطویـس  سمرلا ، فشک  يرـشخمز  فاّشک ، بوقعی  نیـسح  دـمحا  هاـساملا ، هروثلا و  ءـالبرک ،
زونک يدنه  یقتم  لامعلا ، زنک  قودص  نیدلا ، لامک  یناجیت  دّمحم  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  لا  دنع  لولحلا  لک  یعفاش  یجنگ 

روظنم نبا  برعلا ، ناسل  باسنالا  بابل  یناجیت  دمحم  نیقداصلا ، عم  نوکال  يوانم  قئاقحلا ،

نارقلا نم  لزن  ام  یکاطنا  یعرم  دمحم  هعیـشلا ، بهذم  ترتخا  اذامل  ینیـسحلا  سیردا  نیـسحلا ، ینعیـش  دقل  یبهذ  نازیملا ، ناسل 
مالـسالاردص ینالیم  هیدئاقع ، تارـضاحم  یمثیه  رجح  نبا  دـئاوزلا ، عمجم  یـسربط  نایبلا ، عمجم  میعن  یبا  مالـسلا ، هیلع  یلع  یف 

نبا قشمد ، خیرات  رصتخم  یمالـسالا  ندمتلا  برعلا و  خیرات  رـصتخم  نادلبلا  رـصتخم  نابعـش  یحلادبع  نبدمحم  هیومالا ، هلودلاو 
روظنم

مامالا دنـسم  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  یبهذ  مکاح ، كردتـسم  يرون  لـئاسولا ، كردتـسم  يدوعـسم  بهذـلا ، جورم  مالـسالا  هارم 
، رینملا حابـصم  یـسربط  راونالا ، هاکـشم  یـسرب  راونالا ، قراشم  یلعی  یبا  دنـسم  يدراطع  يداهلا ، ماـمالا  دنـسم  يدراـطع  داوجلا ،
، نادـلبلا مجعم  یناربط  طسوالا ، مجعم  نازیملا  یف  هیواعم  یناردـنزام  نیطبـسلا ، یلاـعم  یعفاـش  هحلط  نبا  لوؤسلا ، بلاـطم  یمویف 

نبا ینغم  يروباـشین  مکاـح  ثیدـحلا ، مولع  هفرعم  يوضر  هرهاـقلا ، یف  رکفلا  لاـجر  عم  سراـف  نبا  هغللا ، سییاـقم  مجعم  يومح 
، مالـسلا هیلع  نیـسحلا  لتقم  فنخم  یبا  لتقم  يرعـشا  نسحلاوبا  نییمالـسالا ، تالاقم  یناهفـصا  جرفلاوبا  نییبلاطلا ، لـتاقم  همادـق 

یفاص رثالا ، بختنم  یعفاش  یلزاـغم  نبا  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  بقاـنم  بوشارهـش  نبا  بقاـنم  نودـلخ  نبا  همدـقم  یمزراوخ 
بئاص یبهذملا ، ءامتنالا  یف  جهنم  هیمیت  نبا  هیوبنلا ، هّنـسلا  جاهنم  قودـص  هیقفلا ، هرـضحیال  نم  يدـنه  یقتم  لامعلا ، زنک  بختنم 

دیمحلادبع

ذاقنا وحن  یبهذ  لادتعالا ، نازیم  کلاوحلا  ریونت  عم  کلام ، اّطوم  یمالسالا  خیراتلا  هعوسوم  ینادمه  یبرقلا ، هدوم 

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 450 

http://www.ghaemiyeh.com


خیرات یف  تارظن  يوضر  هدلاخلا ، بتکلا  یف  تارظن  مالسالا  یف  یفـسلفلا  رکفلا  هاشن  یکلام  ناحرف  نب  نسح  یمالـسالا ، خیراتلا 
هیرشع ینثالا  هعیشلا  يدل  همامالا  هیرظن  یناساول  دمحا  بدالا ،

ریثا نبا  هیاهن  یجنلبش  راصبالا ، رون  یمق  ثدحم  مومهملا ، سفن 

، نیطالسلا ظاّعو  نیطالـسلا  ظاعو  یلماع  رح  هعیـشلا ، لئاسو  لکوتم  یلعدمحم  ادّجـس ، عیـشتلا  انلخدو  یـضر  دیـس  هغالبلا ، جهن 
نیـسای نوملعی ، یموق  تیل  ای  یلئاو  عیـشتلا ، هیوه  ینالقـسع  رجح  نبا  يراسلا ، يدـه  محازم  نب  رـصن  نیفـص ، هعقو  يدرولا  یلع 

نیما دمحا  مالسالا ، موی  یفنح  يزودنق  هدوملا ، عیبانی  یناردب 

اه تشون  یپ 

ات 150 زا 1 

هیا 13. ابس ، هروس  ( 1

هیا 49. هدئام ، هروس  ( 2

هیا 70. نونمؤم ، هروس  ( 3

ص 156. ج 3 ، هغللا ، حاحص  ( 4

«. عیش  » هدام سورعلا ، جات  ( 5

«. عیش  » هدام برعلا ، ناسل  ( 6

ص 33. هینغم ، داوج  دمحم  نازیملا ، یف  هعیشلا  ( 7

ص 364. ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ( 8

ص 371. ج 1 ، مالسالا ، خیرات  ( 9

.266 مالسالا ، رجف  ( 10

ص 26. هیرّسلا ، تایعمجلا  خیرات  ( 11

ص 174. مالسالا ، یف  هعیرشلا  هدیقعلا و  ( 12

ص 78. ج 2 ، لَصِفلا ، ( 13
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ص 78. ج 2 ، مالسالا ، یف  یفسلفلا  رکفلا  هاشن  ( 14

ص 146. هعیشلا ، جراوخلا و  ( 15

ص 23. عیشتلا ، فوصتلا و  نیب  هلصلا  ( 16

ص 41. ج 1 ، هیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  ( 17

.نامه ( 18

ص 111. مالسالا ، رجف  ( 19

.نامه ( 20

ص 222. ج 3 ، یمالسالا ، سوماقلا  ( 21

ص 18. مالسالا ، یف  یفسلفلا  رکفلا  هاشن  ( 22

ص 6-4. هعیشلا ، هنسلا و  ( 23

ص 64. هیمالسالا ، بهاذملا  ( 24

ص 25. عدبلا ، ءاوهالا و  لها  یلع  درلا  هیبنتلا و  ( 25

هیا 55. هدئام ، هروس  ( 26

ص 64. ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ( 27

ص 102. ثیدحلا ، مولع  هفرعم  ( 28

ص 356. ج 42 ، قشمد ، خیرات  ( 29

هیا 6. بازحا ، هروس  ( 30

ح 6228. ص 10 ، ج 7 ، طسوالا ، مجعم  ( 31

ص ج 2 ، نارقلا ، ماکحا  ( 32

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 452 

http://www.ghaemiyeh.com


.446

ص 133. لوزنلا ، بابسا  ( 33

ص 649. ج 1 ، فاشکلا ، ( 34

هیا 67. هدئام ، هروس  ( 35

.یناهفصا میعنوبا  یلع ، یف  نارقلا  نم  لزن  ام  باتک  زا  لقن  هب  قیرطب ، نبا  صئاصخلا ، ( 36

ص 86. ج 2 ، رکاسع ، نبا  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  ( 37

هیا 3. هدئام ، هروس  ( 38

ص 290. ج 8 ، دادغب ، خیرات  ( 39

هرامش 575و 578و 585. قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  همجرت  ( 40

هیا 59. ءاسن ، هروس  ( 41

ص 364. ج 1 ، رکاسع ، نبا  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  ( 42

هیا 33. بازحا ، هروس  ( 43

ص 327. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 44

هیا 7. دعر ، هروس  ( 45

.هیا لیذ  نایبلا ، عماج  ( 46

ص 126. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 47

ص 281. يربح ، ریسفت  ( 48

ص 129. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 49

تایا 8 و 9. رهد ، هروس  ( 50

ص 126. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ( 51
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ص 191. ج 13 ، دادغب ، خیرات  ( 52

هیا 207. هرقب ، هروس  ( 53

ص 4. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 54

ص 262. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 55

ص 306. ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  ( 56

ص 223. ج 5 ، ریبکلا ، ریسفتلا  ( 57

ص 25. ج 4 ، هباغلا ، دسا  ( 58

ص 325. ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ( 59

ص 348. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 60

.يربط خیرات  ( 61

ص 212. ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 62

ص 291. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 63

ص 42. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 64

ص 338. ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 65

هیا 61. نارمع ، لا  هروس  ( 66

ص 185. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 67

ص 120. ج 7 ، ملسم ، حیحص  ( 68

هیا 23. يروش ، هروس  ( 69

نیحیحصلا ج 3 ص 172. لع  كردتسملا  ( 70

ص 7. ج 6 ، روثنملارد ، ( 71
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ص 199. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 14 و 15 و  ج 25 ، نایبلا ، عماج  ( 72

، دمحا دنسم  ( 73
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ح 18506. ص 401 ، ج 6 ،

.فالختسالا باب  يراخب ، حیحص  ( 74

ص 78. ج 12 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 75

ص 392. ج 42 ، قشمد ، خیرات  ( 76

ح 3730. ص 641 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 77

.تثعب موس  لاس  ثداوح  ریثا  نبا  لماک  ( 78

ص 621. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 79

ص 136. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 80

.ّخز هدام  ریثا ، نبا  هیاهن  ( 81

ص 149. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 82

ص 592. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ص 135 و  نیشیپ ، ( 83

ص 34. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 84

ص 46. صاوخلا ، هرکذت  ( 85

ص 595. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 86

ص 711. ج 1 ، بهذلا ، جورم  ( 87

ص 42. لوؤسلا ، بلاطم  ( 88

.نامیالا باتک  ح 131 ، ص 120 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  ( 89

ح 3736. ص 601 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 90

ح 643. ص 135 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 91

ح 114. ص 42 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 92
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ح 3720. ص 595 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 93

ح 4289. ص 16 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 94

ص 369. ج 4 ، دمحا ، دنسم  ( 95

ص 641. ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 96

يربکلا ج 2 ص 324. صئاصخلا  ( 97

ص 29. یطویس ، سمرلا ، فشک  ( 98

ص 34. نامه ، ( 99

.نامه ( 100

ص 279. ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 101

ص 358. ج 1 ، هیندللا ، بهاوملا  ( 102

ص 210. ج 3 ، روثنملا ، رد  ( 103

ص 165. ج 4 ، دمحا ، دنسم  ( 104

ص 44. ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 105

ص 636. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 106

ح 6044. ص 550 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 107

ص 93. ج 3 ، يربط ، خیرات  ( 108

ح 19796. ص 662 ، ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 109

ص 112. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 110

ص 589. ج 6 ، روثنملا ، رد  ( 111

ج 2، رکاسع ، نبا  بلاط ، یبا  نب  یلع  مامالا  همجرت  ( 112
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مقر 845. ص 345 ،

«. عیش  » هدام برعلا ، ناسل  ( 113

هیا 83. تافاص ، هروس  ( 114

ص 147. ج 17 ، نازیملا ، ( 115

هیا 51. رمق ، هروس  ( 116

ص 88. ج 19 ، نازیملا ، ص 441 و  ج 4 ، فاّشک ، ( 117

«. عیش  » هدام طیحملا ، سوماق  ( 118

هیا 15. صصق ، هروس  ( 119

ص 107. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  ( 120

ص 138. نودلخ ، نبا  همدقم  ( 121

ص 57. تافیرعتلا ، باتک  ( 122

ص 242. ج 5 ، فراعملا ، هرئاد  ( 123

«. عیش  » هدام طیحملا ، سوماق  ( 124

.520 ص 519 -  ج 2 ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  هیاهنلا  ریثا ، نبا  ( 125

ص 189. ج 8 ، برعلا ، ناسل  ( 126

.نامه ( 127

ص 605. ج 1 ، طیسولا ، مجعملا  ( 128

ص 65. نییمالسالا ، تالاقم  ( 129

ص 661. ج 10 ، فراعملا ، هرئاد  ( 130

ص 890 و 891. ج 3 ، مارکلا ، هباحصلا  یف  هعامجلا  هنسلا و  هدیقع  ( 131
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.هللا همحردیفم  خیش  زا  لقن  هب  ص 12 ، عیشتلا ، هیوه  ( 132

ص 237. میعن ، یبا  مالسلا ، هیلع  یلع  یف  نارقلا  نم  لزن  ام  ص 96 ؛  هقرحملا ، قعاوص  ( 133

هیا 7. هنیب ، هروس  ( 134

ص 495. ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 135

ص 459. نامه ، ( 136

ص 589. ج 6 ، روثنملا ، رد  ( 137

ص 589. ج 6 ، روثنملا ، رد  ( 138

.نامه ( 139

ص 264. ج 30 ، نایبلا ، عماج  ( 140

ص 264. ج 30 ، نایبلا ، عماج  ( 141

هیا 181. فارعا ، هروس  ( 142

ص 204. ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 143

ص 293. مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  ( 144

ص 175. بلاطلا ، هیافک  ( 145

باب 61. بقانملا ، ( 146

مقر 845. ص 345 ، ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  همجرت  ( 147

.متشه رکذ  مود ، دقع  نیدقعلا ، رهاوج  ( 148

ص 289. ج 12 ، دادغب ، خیرات  ( 149

ص 131. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 150

ات 305 زا 151 
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ص 98. قئاقحلا ، زونک  ( 151

.هیملعلا بتکلا  راد  ص 138 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 152

ص 318. ج 4 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ( 153

ص هقرحملا ، قعاوصلا  ( 154
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ص 273. مالسلا ، هیلع  یلع  یف  نارقلا  نم  لزن  ام  ( 155

ص 106. ج 4 ، هیاهنلا ، ( 156

ص 459. ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 157

ص 329. ج 5 ، باطخلا ، روثامب  سودرفلا  ( 158

ح 950. ص 319 ، ج 1 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 159

ص 131. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 160

ص 589. ج 6 ، روثنملا ، رد  ( 161

ص 109. هدوملا ، عیبانی  ( 162

ص 293. بقانملا ، ( 163

ص 175. بلاطلا ، هیافک  ( 164

باب 31. ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  ( 165

باب 61. بقانملا ، ( 166

مقر 1039. ص 354 ، ج 4 ، نازیملا ، ناسل  ( 167

مقر 215. ص 182 ، ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 168

.متشه رکذ  مود ، دقع  نیدقعلا ، رهاوج  ( 169

ص 264. ج 30 ، نایبلا ، عماج  ( 170

ص 121. همهملا ، لوصفلا  ( 171

ص 289. ج 12 ، دادغب ، خیرات  ( 172

ص 7. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ( 173
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ص 90. یبرقلا ، هدوم  ( 174

ص 98. قئاقحلا ، زونک  ( 175

ص 131. راصبالا ، رون  هیشاح  رد  لادتعالا  نازیم  ( 176

ص 90. ج 18 ، یناغالا ، ( 177

ص 159. راصبالا ، رون  ( 178

ص 52. ج 5 ، دمحا ، دنسم  هیشاح  رد  لامعلا  زنک  بختنم  ( 179

.هنیب هروس  ریسفت  یناعملا ، حور  ( 180

.هنیب هروس  ریسفت  ریدقلا ، حتف  ( 181

«. هیربلا ریخ   » هیا لیذ  یناعملا ، حور  ( 182

ص 92. هقرحملا ، قعاوص  ( 183

ص 107. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  ( 184

.هعیش هملک  نیش ، فرح  تافیرعتلا ، ( 185

ص 78. همهملا ، لوصفلا  ( 186

ص 36. ج 1 ، هعیشلا ، بهذم  لوصا  ( 187

ص 39. ج 1 ، هعیشلا ، بهذم  لوصا  ( 188

ص 107. ج 1 ، لحنلاو ، للملا  ( 189

ص 138. نودلخ ، نبا  همدقم  ( 190

ص 57. نیش ، فرح  تافیرعتلا ، باتک  ( 191

ص 424. ج 5 ، فراعملا ، هرئاد  ( 192

ص 188. ج 1 ، یمالسالا ، ملاعلا  رضاح  ( 193
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ص 364. ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ( 194

ص 251. ج 5 ، ماشلا ، ططخ  ( 195

ص 96. هیمالسالا ، مظنلا  ( 196

.هعیشلا بهذم  لوصا  ( 197

؛  ص 145 ج 3 ، دمحا ، دنسم  ( 198
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ص 198. ج 3 ، دواد ، یبا  ننس 

ص 67-65. ج 1 ، هعیشلا ، بهذم  لوصا  ( 199

.نیشیپ ( 200

نبا لماک  ص 223 ؛  ج 3 ، هباغلا ، دسا  ص 131-134 ؛  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 259 ؛  ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  ك.ر : ( 201
ص 325. ج 2 ، ریثا ،

ص 118. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 202

ص 183. نیشیپ ، ( 203

ص 127. ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  ( 204

ح 4621. یطویس ، عماوجلا ، عمج  ص 253 ؛  ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 205

ح 1192. ص 209 ، ج 2 ، لامعلا ، زنک  ( 206

ص 486. ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  همجرت  ص 63 ؛  ج 1 ، ءایلوالا ، هیلح  ( 207

ص 234. ج 2 ، هرضنلا ، ضایرلا  ( 208

ص 171. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 209

ص 178. نامه ، ( 210

ص 281. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 211

ص 108. ج 3 ، ریثک ، نبا  خیرات  ص 118 ؛  نیفص ، هعقو  ( 212

ص 53. ج 1 ، هعیشلا ، بهذم  لوصا  ( 213

ص 56-53. ج 1 ، هعیشلا ، بهذم  لوصا  ( 214

ریدغ ثیدح  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تاجاجتحا  مخ و  ریدغ  ثحبم  ك.ر : ( 215

ص 156. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 216
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ص 156. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 217

همان 25. هغالبلا ، جهن  ( 218

ص 331. ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 219

.هفرع زور  رد  ترضح  ياعد  ياعد 47 ، هیداجس ، هفیحص  ( 220

ص 399. ج 1 ، یفاک ، ( 221

.نامه ( 222

ص 47. ج 1 ، هعیشلا ، بهذم  لوصا  ( 223

.قشمد خیرات  ( 224

ص 489. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  نامه ، ( 225

ح 8892. ص 330 ، ج 42 ، نامه ، ( 226

ص 64. یبقعلا ، رئاخذ  ( 227

هیا 64. لحن ، هروس  ( 228

.باتک نیمه  رد  نیلقث »  » ثیدح ثحب  ك.ر : ( 229

ص 178. ج 2 ، راونالاراحب ، ( 230

ص 39. تالاقملا ، لئاوا  ( 231

ص 43و44. هعیشلا ، بهذم  لوصا  ( 232

ص تالاقملا ، لئاوا  ( 233
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38و39.

ص 39. نیشیپ ، ( 234

ص 44. نامه ، ( 235

ص 43و44. ج 1 ، هعیشلا ، بهذم  لوصا  ( 236

.فلؤم زا  تاهبش  هب  خساپ  یسانش و  هعیش  ك.ر : ( 237

ص 188. ج 1 ، یمالسا ، ملاعلا  رضاح  يزار ، متاح  یبا  ( 238

ص 364. ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ( 239

ص 251. ج 5 ، ماشلا ، ططخ  ( 240

.نیشیپ ( 241

ص 96. هیمالسالا ، مظنلا  ( 242

ص 20. عیشتلا ، حور  ( 243

ص 65 و 66. یسربط ، جاجتحا ، ( 244

ص 34. ج 2 ، ریدغلا ، ( 245

.نامه یغارم 247 ) خیش  هفالخلا ، رما  یف  هفالسلا  ( 246

ص 658. ج 2 ، یلاله ، سیق  نب  میلس  باتک  ( 248

دعس ج 2 ص 38. نبا  تاقبط  ( 249

ص 121. يدوعسم ، هیصولا ، تابثا  ( 250

 . ...و ص 124  ج 2 ، ریثا ، نبا  خیرات  ص 466 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 55 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 251

ص 156. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ( 252

ص 53. ج 1 ، ریثا ، نبا  هباغلادسا ، ( 253
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ص 103. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 254

ص 114. ج 2 ، نامه ، ( 255

ص 127. ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  ( 256

ص 171. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 257

ص 183. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 258

ص 591. ج 1 ، فارشالا ، باسنا  ( 259

ص 5. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 260

ص 180. همهملا ، لوصفلا  ( 261

ص 252. ج 1 ، ءایلوالاهیلح ، ( 262

ص 254. ج 1 ، نیشیپ ، ( 263

ص 325. هعیفرلا ، تاجردلا  ( 264

ص 403. نامه ، ( 265

ص 656. ج 1 ، هباغلادسا ، ( 266

.لالب همجرت  هباغلادسا ، ( 267

ح 3093. ص 551 ، ج 1 ، ضئارفلا ، باتک  سمخلا و  باتک  ص 504 ، ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 268

ح 704. ص 252 ، ج 5 ، نامه ، ( 269

ص 177. ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 270

ص 280. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 271

ص 50. ج 6 ، نامه ، ( 272

ح 1759. ص 1380 ، ج 3 ، ملسم ، حیحص  ( 273
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ص 361. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا  ( 274

قیفوت مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  ( 275
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ص 184. ملع ، وبا 

ص 145. كدف ، هفیقسلا و  ( 276

ص 300. ثیدحلا ، فلتخم  لیوات  ( 277

ص 135. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 133 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 278

ص 53. ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 279

... . ص 435 ج 1 ، بهذلا ، جورم  ص 164 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 175 ؛ لاوطلا ، رابخالا  ( 280

ص 316. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 281

ص 173. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 282

ص 118. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 283

ص 170. ج 2 ، نامه ، ( 284

ص 239. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 49 ؛ ج 5 ، فارشالا ، باسنا  ( 285

ص 178. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 286

ص 51. هنزاوملاو ، رایعملا  ( 287

ص 7. نیفص ، هعقو  ( 288

ص 143. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 289

ص 144. ج 1 ، نامه ، ( 290

ص 145. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 291

ص 147. ج 1 ، نیشیپ ، ( 292

ص 281. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 293

ص 67. ءاسنلا ، تاغالب  ( 294
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ص 149. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 295

.نیشیپ ( 296

ص 348. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ص 63 . ج 5 ، يربط ، خیرات  ( 297

ص 118. نیفص ، هعقو  ص 108 . ج 3 ، ریثا ، نبا  خیرات  ( 298

ص 41. هیواعم ، یلع  ءاسنلا  نم  تادفاولا  ( 299

ص 93. ج 4 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 300

ص 39. و ج 2 ، ص 1 ، ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  زا  هغالبلا ، جهن  حرش  ( 301

ص 222. ج 4 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 302

ص 762. ج 3 ، يزاغملاو ، ص 235 ، نامه ، ( 303

ص 163. ج 2 ، باتک ، نامه  ( 304

ص 248. ج 3 ، يربکلا ، تاقبط  ( 305

ات 460 زا 306 

ص 795. ج 3 ، يزاغملا ، ( 306

ص 253. ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 307

(308

ص 378. ج 4 ، باتک ، نامه  ( 309

ص 179. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 310

(311

ص 368. ج 4 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 312

(313
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ج 3، باتک ، نامه  ( 314
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ص 447.

(315

ص 178. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 316

ص 42. ج 2 ، باعیتسالا ، ( 317

ص 133. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 318

ص 178. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 319

ص 45. ج 2 ، رجح ، نبا  زا  هباصالا ، ( 320

ص 295. ج 2 ، يزاغملا ، ( 321

ص 662. ج 2 ، باعیتسالا ، و  ص 471 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 322

ص 542. ج 2 ، يزاغملا ، ( 323

ص 75. ج 3 ، باتک ، نامه  ( 324

.473 ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 325

.لیفطلاوبا همجرت  باعیتسالا ، ( 326

ص 134؛ ج 5 ، يربط ، خـیرات  ج 1/65 . باعیتسالا ، ص 152 . ج 10 ، رکاسع ، نبا  خـیرات  ص 44 . ج 15 ، یناـغالا ، .ك.ر  ( 327
ص 425. ج 2 ، لماکلا ،

ص ج 7 ، هیاهنلاو ، هیادـبلا  ص 152 . ج 10 ، قشمد ، خـیرات  ص 425 . ج 2 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 139 . ج 5 ، يربط ، خـیرات  ( 328
.356

ص 11. ج 5 ، دیرفلادقعلا ، ( 329

ص 22. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ( 330

.121 ص 116 -  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 331

.45 ص 44 -  ج 11 ، نامه ، ( 332
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ص 231. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 333

ص 44. ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 334

ص 203. ج 4 ، حوتفلا ، ( 335

ص 479. ربحملا ، ( 336

ص 88. ج 9 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ( 337

.نامه ( 338

ص 642. ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 3 ، ج 3 ، بهذلا ، جورم  ( 339

ص 34. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 340

ص 91. ج 1 ، بهذلا ، تارذش  ( 341

ص 294. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 342

ص 44. ج 11 ، نامه ، ( 343

.نامه ( 344

ص 64. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 190 و  ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 216 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 345

ص 192 ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ( 346

.نامه ( 347

ص 15. فنخم ، یبا  لتقم  ( 348

ص 530. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 270 ، ج 3 ، يربط ، خیرات  ( 349

(350
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ص 584و585. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا 

ص 9. یشاجن ، لاجر  ( 351

ص 30. هیردلا ، بکاوکلا  ( 352

ص 97. هقیقحلل ، هَّلل و  ( 353

ص 585. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 354

ص 198. ج 58 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ( 355

ص 44. ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 356

ص 66 نیعلاراصبا ، ( 357

؛ هباحصا نیـسحلاب و  ّقلعتی  امیف  نیرادلا  هریخذ  مالـسلا ؛ هیلع  نیـسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  يرتست ؛ لاجرلا ، سوماق  ك.ر : ( 358
 ... . و يربط ؛ خیرات  مومهملا ؛ سفن  نادیهش ؛ ياوشیپ  نیطبسلا ؛ یلاعم 

.نیشیپ ك.ر : ( 359

.نیشیپ ك.ر : ( 360

ص 45. فوهللا ، ص 38 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  ( 361

ص 346. هدوملا ، عیبانی  ( 362

ص 67. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 363

ص 183. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 66 ؛  نامه ، ( 364

ص 185. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 365

ص 27 هعیشلا ، داهج  ص 230 ، ج 2 ، دیرفلا ، دقعلا  ( 366

ص 194 ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ( 367

ص 15. ج 3 ، دیدحلا ؛ یبا  نبا  حرش  ( 368
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.دیدحلا یبا  نبا  حرش  ( 369

ص 399. ج 20 ، لامکلا ، بیذهت  ص 219 و  ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 370

ص 95. نومکاحلاو ، هعیشلا  ( 371

ص 149. ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 372

ص 321. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 373

ص 61. ج 1 ، مالسالاو ، خیراتلا  یف  ثوحبو  تاسارد  ( 374

ص 111. هرهزوبا ، قداصلا ، مامالا  ( 375

ص 104. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 376

ص 595. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 377

ص 83. ج 23 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ( 378

ص 261. یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  ( 379

ص 149. هینغم ، داوج  دمحم  نومکاحلا ، هعیشلا و  ( 380

ص 275. ج 4 ، ریثا ، نبا  خیرات  ص 31، ج 3 ، يدوعسم ، خیرات  .ر ك : ( 381

ج 47. راونالاراحب ، ( 382

ص 29. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 383

ص 351. ج 1 ، یفاک ، ( 384

ص 79. هعیشلا ، قرف  ( 385

ص 136. ج 48 ، راونالاراحب ، ( 386

، ناریا رد  عیشت  خیرات  ( 387
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ص 169.

ص 478. نییبلاطلا ، لتاقم  ( 388

ص 58. ج 2 ، راصبتسا ، ( 389

ص 111. ج 5 ، یفاک ، ( 390

.یسربط جاجتحا  باتک  هب  دوش  عوجر  ( 391

ص 57. هعیشلا ، خیرات  ( 392

ص 204. همامالا ، لئالد  ( 393

ص 119. تازجعملا ، نویع  ( 394

ص 29. داوجلا ، مامالا  دنسم  ص 429 و  ج 2 ، بوشارهش ، نبا  بقانم  ( 395

ص 88 هعیشلا ، قرف  ( 396

ص 383. ج 1 ، یفاکلا ، ( 397

ص 212 یسوط ، هبیغلا ، ( 398

ص 384. ج 1 ، یفاکلا ، ( 399

ص 208. بقانملا ، یف  بقاثلا  ( 400

ص 265. ناریا ، رد  عیشت  خیرات  باتک 402 ) نامه  ( 401

ص 265. داوجلا ، مامالا  دنسم  ( 403

ص 140. ج 4 ، بیذهت ، ( 404

.ناریا رد  عیشت  هاگیاپ  مق ، ثحب  ج 1 ، ناریا ، رد  عیشت  خیرات  ( 405

ص 101. قودص ، دیحوت ، ص 102 و  ج 1 ، یفاک ، ( 406

ص 45. يداهلا ، مامالا  دنسم  ص 10 و  راونالا ، قراشم  ( 407
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،ص 610. یشک لاجر  ( 408

ص 437. ءافلخلا ، خیرات  .ر ك : ( 409

ص 587. نادیز ، یجرج  یمالسا ، ندمت  خیرات  ( 410

.820 ص 814 -  یمالسا ، ندمت  خیرات  .ر ك : زین  و  ص 369 ، ءافلخلا ، خیرات  ( 411

ص 427. ج 2 ، هّمغلا ، فشک  ( 412

ص 473. نیدلا ، لامک  ( 413

ص 132. یسوط ، هبیغلا ، ( 414

.461 هدوملا ، عیبانی  ص 35 و  داشرالا ، ( 415

ص 514. ج 1 ، یفاکلا ، ( 416

ص 217. یسوط ، هبیغلا ، ص 460 و  هدوملا ، عیبانی  ص 355 و  رثالا ، بختنم  ( 417

30؛ ص 29 -  ییابطابط ، همالع  مالسا  رد  هعیـش  159 ؛ ص 148 -  عیشتلا ، هعیشلا و  213 ؛ ص 206 -  هعیـشلا ، خیرات  .ر ك : ( 418
.119 ص 156 -  همعن ، هَّللادبع  خیش  هعیشلا ، هفسالف 

يرجه ( 296  ) لاس رد  يو  .تسا  یمطاف  هفیلخ  نیتسخن  يدهم  نب  هَّللادیبع  هب  بوسنم  هک  دـنمان  یم  نویدـیبع » » ار نویمطاف  ( 419
.دیسر تموکح  هب 

.402 ص 401 -  ءافلخلا ، خیرات  ( 420

.141 ص 139 -  هعیشلا ، خیرات  ( 421

هعیشلا و ( 422
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.188 ص 177 -  عیشتلا ،

.825 ص 822 -  یمالسا ، ندمت  خیرات  ( 423

ص 58. ج 1 ، یجافخ ، ماع ، فلا  یف  رهزالا  ( 424

فلا یف  رهزالا  ج 2 و 3 ، يزیرقم ، ططخ  زا  لقن  هب   193 ص 190 -  نومکاحلا ، هعیشلا و  194 ؛ ص 192 -  هعیشلا ، خیرات  ( 425
ج 1. هعیشلا ، نایعا  ج 9 ؛ ریثا ، نبا  خیرات  ج 1 ؛ ماع ،

.ناسرخ يدهمدیس  نیفلالا ، باتک  همدقم  ، 219 ص 214 -  هعیشلا ، خیرات  .ر ك : ( 426

.198 ص 190 -  عیشتلا ، هعیشلا و  ص 31 ، مالسا ، رد  هعیش  224 ؛ ص 220 -  هعیشلا ، خیرات  ( 427

.197 ص 194 -  نومکاحلا ، هعیشلا و  ( 428

ص 19. ج 3 ، مالکلا ، ملع  یف  یحبص ، دومحم  دمحا  ( 429

ص 23. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 430

ص 36. هیمامالا ، خیرات  ضایف ، هَّللادبع  ( 431

ص 12. هسایسلا ، همامالا و  ( 432

ص 146. هعیشلا ، جراوخلا و  ( 433

ص 249. میدن ، نبا  تسرهف  ( 434

ص 46. ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 435

ص 41. ج 1 ، هرهز ، یبا  هیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  ( 436

.نامه ( 437

ص 111. مالسالارجف ، ( 438

.نامه ( 439

ص 222. ج 3 ، یمالسالا ، سوماقلا  ( 440
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ص 397. ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  ( 441

.يرهطم دیهش  زا  ناریا » مالسا و   » باتک هب  دوش  عوجر  ( 442

.نامه ( 443

.نامه ( 444

ص 241. جراوخلا ، هعیشلا و  ( 445

ص 204. مالسالا ، یف  هعیرشلا  هدیقعلا و  ( 446

ص 102. ج 1 ، هیمالسالا ، هراضحلا  ( 447

ص 26. دئاقعلا ، قرفلا و  یف  تاسارد  ( 448

ص 33. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  قداصلا  رفعج  مامالا  ( 449

ص 127. هیبرعلا ، هلودلا  ( 450

ص 91. مالسالارجف ، ( 451

ص 356. مئاللا ، عانقا  یلماع ، نیما  نسحمدیس  ( 452

 . ...و ص 36  هنس 30 ، ثداوح  ریثا ، نبا  لماک  ص 378 ؛ ج 3 ، يربط ، خیرات  ك.ر : ( 453

ص 25. عدبلا ، ءاوهالا و  لها  یلع  درلاو  هیبنتلا  ( 454

، مالسالا یف  یفسلفلا  رکفلا  هاشن  ( 455
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ص 18.

ص 46. هیمالسالا ، بهاذملا  ( 456

ص 24. هنسلا ، هعیشلا و  ( 457

ص 78. ج 1 ، هعیشلا ، بهذم  لوصا  ( 458

ص 36. ج 5 ، لَصِفلا ، ص 234 ، قرفلا ، نیب  قرفلا  ( 459

.ضایرلا هفیحص  ( 460

ات 610 زا 461 

ص 358. ج 1 ، یسایسلا ، مالسالا  خیرات  ( 461

ص 627. ،ج 1 ، یمالسالا خیراتلا  هعوسوم  ( 462

.نامثع هیرقبع  ( 463

ص 132. يربکلا ، هنتفلا  ( 464

ص 134. نامه ، ( 465

.نیشیپ ( 466

ص 133. يربکلا ، هنتفلا  ( 467

ص 284. ج 4 ، يربط ، خیرات  زا  لقن  هب  ص 133 ، نامه ، ( 468

.رصم فراعملا  راد  پاچ  ص 98 ، ج 2 ، يربکلا ، هنتفلا  ( 469

ص 153. هیمالسالا ، بازحالا  هاشن  هفالخلا و  ( 470

ص 155. نیشیپ ، ( 471

.ضایر يرجه ، لوالا 1418  عیبر   9 ضایرلا ، هفیحص  ( 472

.ضایر يرجه ، لوالا 1418  يدامج   4 نوملسملا ،»  » هفیحص ( 473
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.نیشیپ ( 474

.هیومالا هلودلا  مالسالا و  ردص  نابعش ، یحلادبع  نبدمحم  ( 475

ص 75. رکبملا ، مالسالا  یف  هسایسلا  نیدلا و  هیلدج  طیعج ، مشاه  ( 476

ص 318. بدالا ، خیرات  یف  تارظن  یناساول ، دمحا  ( 477

.يرخا ریطاسا  ابس و  نب  هَّللادبع  يرکسع ، یضترمدیس  ( 478

ص 192. هرحس ، همئا و  دومحم ، میهاربا  ( 479

ص 260. ج 9 ، نارقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ( 480

ص 71. هنتفلا ، یف  هرود  نع  هیخیراتلا  تایاورلل  هسارد  ابس ، نب  هَّللادبع  یباله ، ( 481

ص 36. ج 1 ، عیشتلا ،» فوصتلا و  نیب  هلصلا   » باتک زا  لقن  هب  ، 278 ص 274 -  نیطالسلا ، ظاّعو  ( 482

ص 89. ج 1 ، عیشتلا ، فوصتلا و  نیب  هلصلا  ( 483

ص 95. مالسالا ، یفراسیلا  نیمیلا و  ( 484

ص 323. ج 1 ، یشک ، لاجر  ( 485

.نامه ( 486

.نامه ( 487

مقر 76. مالسلا ، هیلع  یلع  باحصا  باب  هللا ، همحر  یسوط  لاجر  ( 488

ص 236. لاوقالا ، هصالخ  ( 489

ص 254. دواد ، یبا  لاجر  ( 490

ص 378. ج 3 ، يربط ، خیرات  ( 491

.يرجه ات 36  لاس 30  ثداوح  قشمد ، هنیدم  خیرات  ( 492

.128 ص 122 -  ج 2 ، مالسالا ، خیرات  یبهذ ، ( 493
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ج 1، يربط ، خیرات  ( 494
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ص 5.

لاس 1372. ص 210 ، ج 24 ، رهزالا ، هلجم  ( 495

ص 213. ج 3 ، يربط ، خیرات  ( 496

ص 270. ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ص 459 ، ج 3 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 497

ص 12. ج 3 ، نازیملا ، ناسل  ص 270 ، ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ( 498

مقر 4100. ص 176 ، ج 3 ، نازیملا ، ناسل  ص 275 ، ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  ( 499

مقر ص 885. ص 4 ، ج 4 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  ( 500

ص 49. ج 1 ، باسنالا ، بابل  ( 501

ص 199. باسنالا ، هرهمج  ( 502

.یمالسالا خیراتلا  ذاقنا  وحن  یکلام ، ناحرف  نب  نسح  ( 503

ص 230. ج 3 ، هباصالا ، ( 504

ص 252. ج 3 ، باعیتسالا ، ( 505

ص 371. ج 1 ، فشاکلا ، ( 506

ص 275. ج 1 ، يرضخلا ، تارضاحم  نم  يرقبعلاریذحت  ( 507

ص 272. ج 1 ، نامه ، ( 508

ص 519. يذمرتلا ، ننس  فیعض  ( 509

ص 39. ج 1 ، هحیحصلا ، هیوبنلا  هریسلا  يرمع ، مرکا  ( 510

.بیعش همجرت  ءافعضلا ، یف  لماکلا  لادتعالا ، نازیم  ( 511

ص 77. یمالسالا ، خیراتلا  ذاقنا  وحن  ( 512

.يرکسع همالع  زا  قلتخم ، یباحص  هئام  نوسمخ و  ابس ، نب  هَّللادبع  باتک : هب  دوش  عوجر  ( 513
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.هماسا رکشل  ثعب  هصق  رد  ...و  رکاسع ، نبا  خیرات  يربط ، خیرات  هب  دوش  عوجر  ( 514

لاس 12. ثداوح  يربط ، خیرات  ( 515

لاس 15. ثداوح  نامه ، ( 516

.نامه ( 517

ص 229. ج 2 ، ریثا ، نبا  خیرات  ص 341 ، ج 1 ، یبهذ ، خیرات  لاس 11 ، ثداوح  نامه ، ( 518

(. فیس ثیداحا  یف  فیسلاب  مالسالا  راشتنا  : ) ناونع تحت  ج 2 ، يرکسع ، همالع  ابس ، نب  هَّللادبع  باتک  هب  دوش  عوجر  ( 519

ص 623. فراعملا ، هبیتق ، نبا  ( 520

ص 13. ابس ، نب  هَّللادبع  یباله ، ( 521

ص 327. ج 8 ، ریدغلا ، ( 522

ص 66. ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 523

هیا 20. فارعا ، هروس  ( 524

هیا 38. صصق ، هروس  ( 525

باب 125. قشمد ، هنیدم  خیرات  هب  دوش  عوجر  ( 526

دوش عوجر  ( 527
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.هباحص تلادع  ثحب  یسانش ، هعیش  هب 

ص 45. هضراعملاو ، هیمالسالاهلودلا  ( 528

.80 ص 79 -  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  ینعیش  دقل  ینیسحلا ، سیردا  ( 529

.رذوبا همجرت  باعیتسالا ، ربلادبع ، نبا  ( 530

ص 316. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 531

ص 156. ج 1 ، ءایلوالاهیلح ، ( 532

ص 187. ج 5 ، هباغلادسا ، ( 533

ص 130. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 66 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 213 ، ج 2 ، يذمرت ، حیحص  ( 534

ص 239. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 49 ، ج 5 ، فارشالا ، باسنا  ( 535

ص 185. ج 3 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 536

ص 141. ج 1 ، ءایلوالاهیلح ، ص 34 ، ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 537

ص 512. ج 2 ، هباصالا ، ( 538

ص 512. ج 2 ، هباصالا ، ( 539

ص 270. ج 7 ، ریثک ، نبا  خیرات  ( 540

ص 10. هلسرملا ، قعاوصلا  هیروج ، میق  نبا  ( 541

ص 237. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 542

ص 36. ج 5 ، فارشالا ، باسنا  ( 543

ص 373. ج 1 ، باعیتسالا ، ( 544

ص 36. ج 5 ، فارشالا ، باسنا  ( 545

ص 87. ج 2 ، هیبلحلا ، هریسلا  ( 546
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 . ...و ص 318 ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 547

ص 126. ج 1 ، ءایلوالا ، هیلح  ص 108 ، ج 3 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 548

ص 315. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 549

.43 ص 39 -  ج 5 ، فارشالا ، باسنا  ( 550

هیا 33. هدئام ، هروس  ( 551

.303 ص 302 -  ج 9 ، ریدغلا ، ( 552

ص 176. مالسالا ، یف  یفسلفلا  ریکفتلا  ( 553

.نامه ( 554

ص 18. ابس ، نب  هَّللادبع  باتک  همدقم  ( 555

.یمالسالا عیرشتلا  خیرات  ( 556

ص 39. هیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  ( 557

ص 252. يرجه ، لوا 1413  لاس  هرامش 2 ، نیلقثلا ، هلاسر  هلجم  ( 558

.هیمالسالا هدحولا  لیبس  یف  ( 559

ص 33. هدلاخلا ، بتکلا  یف  تارظن  ( 560

ص 13. ج 1 ، ابس ، نب  هَّللا  دبع  يرکسع ، ( 561

ص 40. هرهاقلا ، یف  رکفلا  لاجر  عم  ( 562

، قرفلا تالاقملا و  ( 563

تاهبش هب  خساپ  عیشت و  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 527زکرم  هحفص 486 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 20.

.51 ص 29 -  لوا 1405 ، لاس  هرامش 1 ، انثارت »  » هّلجم ( 564

ص 177. یشاجن ، لاجر  ( 565

ص 20. قرفلا ، تالاقملا و  ( 566

ص 40. ابس ، نب  هَّللادبع  یباله ، ( 567

ص 407. ج 3 ، يربط ، خیرات  ( 568

ص 647. ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 569

ج 1 ص 36. عیشتلاو ) فوصتلا  نیب  هلصلا   ) باتک زا  لقن  هب   278 نیطالسلا ص 274 -  ظاّعو  ( 570

ج 2 ص 27. مالسالا ، یف  یفسلفلا  رکفلا  هاشن  ( 571

ج 3 ص 379. يربط ، خیرات  ( 572

ص 20. قرفلا ، تالاقملا و  ( 573

ص 383. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 574

ص 487. ج 8 ، دادغب ، خیرات  ( 575

ص 78. ج 5 ، هباصالا ، ( 576

ص 78. ج 5 ، هباصالا ، ( 577

ص 300. ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 578

ص 284. ج 3 ، نازیملا ، ناسل  ( 579

ص 321. ج 2 ، يرکسع ، ابس ، نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  ص 383 ، ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 580

ص 39. تاداقتعالا ، قودص ، ( 581

.46 ص 36 ، و ج 5 ، ، 274 ص 90 ، ج 2 ، لحنلا ، ءاوهالا و  للملا و  یف  لَصِفلا  ( 582
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ص 20. قرفلا ، تالاقملا و  ص 372 ، فارشالا ، باسنا  ( 583

ص 39. هدوع ، نامیلس  ابس ، نب  هَّللادبع  ( 584

ص 146. و ج 75 ، ص 411 ، ج 22 ، راونالاراحب ، ( 585

ص 212. هبیغلا ،»  » باتک ینامعن ، ( 586

ص 353. ج 32 ، راونالاراحب ، ( 587

ص 212. یسوط ، خیش  یلاما  ( 588

ص 322. ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 589

ص 160. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 590

ص 288. ج 4 ، نامیالا ، بعش  ( 591

ص 52. رهاط ، یبا  ثیدح  زا  ءزج 23 ، ینطقراد ، ( 592

ص 228. ج 3 ، يربط ، خیرات  ( 593

هیا 2. تایراذ ، هروس  ( 594

ص 329. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ص 322 ، ج 2 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 595

ص 106. لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  ( 596

.305 ص 108 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  ( 597

.نامه ( 598

(599
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.نامه

.نیشیپ ( 600

ص 213. ج 41 ، راونالاراحب ، ( 601

ص 227. ج 12 ، يرابلا ، حتف  رجح ، نبا  ( 602

ص 237. یلح ، همالع  لاجر  ( 603

.ابس نبا  همجرت  لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  ( 604

ص 511. ج 8 ، هرضانلا ، قئادحلا  ( 605

ص 46. ج 5 ، لحنلا ، ءاوهالا و  للملا و  یف  لصفلا  مزح ، نبا  ( 606

ص 105. ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  ( 607

ص 295. ج 2 ، دهتجملا ، هیادب  ( 608

ح 7. ص 138 ، ج 10 ، ماکحالا ، بیذهت  ح 17 ؛ ج 7 ، یفاک ، ( 609

ح 4. ص 137 ، ج 10 ، ماکحالا ، بیذهت  ح 3 ، ص 256 ، ج 7 ، یفاک ، ( 610

ات 770 زا 611 

ح 10. ص 139 ، ج 10 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 256 ، ج 7 ، یفاک ، ( 611

.47 ص 38 -  هیمامالا ، خیرات  ضایف ، هَّللادبع  ( 612

ص 16. ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  ( 613

ص 62. ج 3 ، باتک ، نامه  ( 614

ص 101. ج 3 ، باتک ، نامه  ( 615

ص 38. یعفاشلا ، مامالا  ناوید  ( 616

ص 74. باتک ، نامه  ( 617
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...و ص 62 صاوخلاهرکذت ، و  ص 377 ، ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 145 و  ج 1 ، ریدغلا ، ( 618

.67 ص 66 -  تاراغلا »  » هب دینک  عوجر  ( 619

ص 156. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 620

همان 25. هغالبلا ، جهن  ( 621

ص 331. ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 622

ص 268. ج 5 ، حوتفلا ، ( 623

هرقف 56. ياعد 47 ، هیداجس ، هفیحص  ( 624

ص 399. ج 1 ، یفاکلا ، ( 625

ص 399. ج 1 ، نامه ، ( 626

ص 9. ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 627

ص 18. ج 4 ، نودلخ ، نبا  خیرات  هب  دوش  عوجر  ( 628

ص 101. بلاطلا ، هدمع  ( 629

ص 159. نییبلاطلا ، لتاقم  ( 630

ص 453. دابعلا ، رابخا  دابعلا و  راثا  ( 631

ص 547. ج 2 ، میساقتلا ، نسحا  ( 632

ص 54. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 633

ص 205. ظحاجلا ، راثا  و  ص 134 ، تاقفاوملا ، ( 634

ص 235. لاوطلا ، رابخا  ( 635

نیب هلصلا  ( 636
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ص 43. فوصتلا ، عیشتلا و 

ص 171. نادلبلا ، رصتخم  ( 637

ص 43. فوصتلا ، عیشتلا و  نیب  هلصلا  ( 638

ص 225. نامه ، ( 639

ص 143. ج 1 ، ءایلوالا ، هیلح  ( 640

ص 165. یشک ، لاجر  ( 641

ص 255. فوصتلا ، عیشتلا و  نیب  هلصلا  ( 642

ص 297. نیطالسلا ، ظاعو  ( 643

ص 146. ج 6 ، يربطلا ، خیرات  ( 644

ص 180. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ص 224 و  لاوطلا ، رابخا  و  ص 154 ، ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 645

ص 202. ج 2 ، نامه ، ( 646

ص 96. فوصتلا ، عیشتلا و  نیب  هلصلا  ( 647

ص 111. هرهزوبا ، زا  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  ص 44 ، ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  زا  هغالبلا ، جهن  حرش  ( 648

ص 497. ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ( 649

ص 212. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ( 650

ص 19. ج 2 ، هدبع ، هغالبلا ، جهن  ( 651

ص 19. نامه ، ( 652

ص 278. ج 1 ، نامه ، ( 653

ص 55. ج 2 ، نامه ، ( 654

ص 362. ج 5 ، نیشیپ ، ( 655
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هبطخ 147. حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  ( 656

ص 40. ادّجس ، عیشتلا  انلخد  لکوتم ، یلعدمحم  ( 657

ص 210. تیدتها ، همطاف  رونب  نسح ، معنملا  دبع  ( 658

ص 136. هلاو ، هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  لا  دنع  لولحلا  لک  يوامس ، یناجیت  دّمحم  ( 659

ص 209. تیدتها ، همطاف  رونب  نسح ، معنملا  دبع  ( 660

ص 34. نوملعی ، یموق  تیل  ای  یناردب ، فویعم  نیسای  ( 661

هرامش 11. ربنملا ، هلجم  ( 662

ص 127. ج 3 ، نیشیپ ، ( 663

ص 60. تیدتها ، همطاف  رونب  ( 664

ص 61. نامه ، ( 665

ص 123. ج 1 ، نولوحتملا ، ( 666

ص 356. مئاللا ، عانقا  نیما ، نسحمدیس  ( 667

ص 19. ج 1 ، فطلا ، بدا  ( 668

ص 112و113. یسدقم ، رتکد  هیمالسالا ، هیعوتلا  یف  ینیسحلا  ربنملا  رود  ( 669

ص 31و32. دیمحلادبع ، بئاص  یبهذملا ، ءامتنالا  یف  جهنم  ( 670

ص 65-63. یبرغم ، سیردا  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  ینعیش  دقل  ( 671

ص 297. نامه ، ( 672

ص 303. نیشیپ ، ( 673

ص 315-313. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  ینعیش  دقل  ( 674

(675
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ص 98-96. مدش ، تیاده  هاگنا 

ص 8-7. بوقعی ، نیسح  دمحا  هاساملا ، هروثلا و  ءالبرک ، ( 676

هرامش 6771. یمالسا ، يروهمج  همانزور  زا  لقن  هب  ( 677

.6 ص 5 -  راتخملا ، هَّللا  بعش  هنسلا  لها  ینادرولا ، حلاص  ( 678

ص 15. فیسلا ، هملکلا و  ینادرولا ، حلاص  ( 679

هرامش 22. ربنملا ، هّلجم  ( 680

.هعدخلا ینادرولا ، حلاص  ( 681

ص 90. ج 3 ، نولوحتملا ، ( 682

.18 ص 17 -  هیدئاقع ، تارضاحم  ( 683

ص 51. هعیشلا ، بهذم  ترتخا  اذامل  یکاطنا ، یعرم  دمحم  ( 684

ص 44. نیقداصلا ، عم  نوکال  یناجیت ، دمحم  ( 685

ص 24. نامه ، ( 686

ص 668. هیفلسلا ، يریثک ، دمحم  ( 687

.616 ص 615 -  نامه ، ( 688

.ینادرولا حلاص  زا  لقن  هب  ص 86 و 87 ، ج 3 ، نولوحتملا ، ( 689

ص 113. ج 3 ، نامه ، ( 690

ص 117. ج 3 ، نیشیپ ، ( 691

.نامه ( 692

ص 709. ج 1 ، نولوحتملا ، ( 693

ص 204. تیدتها ، ّمث  ( 694
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ص 64. نوملعی ، یموق  تیل  ای  یناردب ، نیسای  ( 695

ص 14. ّقحلا ، فرعا  يوامس ، یناجیت  دمحم  ( 696

ص 26. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  ینعیش  دقل  ینیسحلا ، سیردا  ( 697

ص 69. هعدخلا ، ینادرولا ، حلاص  ( 698

.ربنملا هلجم  ( 699

ص 33. هدلاخلا ، بتکلا  یف  تارظن  ( 700

ص 13. ج 1 ، ابس ، نب  هَّللادبع  ( 701

ص 40. هرهاقلا ، یف  رکفلا  لاجر  عم  ( 702

ص 29. ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 703

ص 139. ج 5 ، هلاو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ضرم  باب  يراخب ، حیحص  ( 704

ص 314. ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 705

.هنونجملا نونجملا و  مجریال  باب  دودحلا ، باتک  يراخب ، حیحص  ( 706

ص 258و259. ج 14 ، يراخب ، حیحص  حرش  یف  يراسلا  داشرا  ( 707

هیا 214. ءارعش ، هروس  ( 708

ص 111. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 40و41 ؛  ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 62و63 ؛  ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 709

ص 75. ج 19 ، يربط ، ریسفت  ( 710

ج ریثک ، نبا  خیرات  ص 231 ؛  ج 5 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ( 711
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ص 38. ، 2

.مهدزیس پاچ  ص 142 ، هلاو ، هیلع  هللا  یلصدّمحم  هایح  ( 712

.يرجه لاس 1378  عبط  ص 143 ، ج 2 ، تیقاویلا ، رهاوجلا و  ( 713

ص 327. ج 3 ، هیکملا ، تاحوتفلا  ( 714

هیا 3. هدئام ، هروس  ( 715

.يرجه لاس 1383  هیردیحلا ، هبتکملا  پاچ  ص 35 ، ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 716

.رداصلاراد پاچ  ص 43 ، ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 717

مقر 38662. ص 264 ، ج 14 ، لامعلازنک ، ( 718

ص 163. هقرحملا ، قعاوصلا  ( 719

ص 74. هقرحملا ، قعاوصلا  ( 720

ص 367. ج 2 ، قدصلا ، لئالد  ( 721

ص 206و207. ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 722

ص 356. ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 723

.طوطخم یفطصملا ، ءامسا  یف  یفوتسملا  ( 724

ص 389. ج 22 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 725

ص 218. ج 2 ، هاعولا ، هیغب  ( 726

ص 712. هیفلسلا ، يریثک ، دمحم  ( 727

ص 678. نیشیپ ، ( 728

ص 681. نامه ، ( 729

ص 317. رکذلا ، لها  اولاساف  یناجیت ، دمحم  ( 730
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.64 ص 63 -  هنسلا ، لها  مه  هعیشلا  یناجیت ، ( 731

.يرجه رفص 1419   27 یلاسرلا ، غلبملا  همانزور  ( 732

ص 15. هیرشع ، ینثالا  هعیشلاهقیقح  مساق ، دیحو  دعسا  ( 733

ص 204. نیلقثلا ، یلا  هرجهلا  يدما ، نسح  لزوگ  دمحم  ( 734

هیا 69. توبکنع ، هروس  ( 735

ص 12. هنسلا ، لها  مه  هعیشلا  یناجیت ، رتکد  ( 736

ص 42. نوملعی ، یموق  تیل  ای  یناردب ، نیسای  ( 737

ص 60. ادّجس ، عیشتلا  انلخد  و  لکوتم ، یلعدمحم  ( 738

ص 168. نوملعی ، یموق  تیل  ای  یناردب ، نیسای  ( 739

ص 16. هینادلا ، فوطقلا  يوارس ، نسحملا  دبع  ( 740

ص 199. هعئاضلا ، هیقیقحلا  دمحا ، دیس  مصتعم  ( 741

.201 ص 200 -  نامه ، ( 742

ص 169. تیدتها ، ّمث  يوامس ، یناجیت  ( 743

هیا 67. بازحا ، هروس  ( 744

ص 32. هعئاضلا ، هیقیقحلا  دمحا ، دیس  مصتعم  ( 745

ص 48. نوملعی ، یموق  تیلای  یناردب ، فویعم  نیسای  ( 746

.18 ص 17 -  نینمؤملا ، لیبس  یلا  هوعد  نیدباعلا ، نیز  قراط  ( 747

ص 322. هیقیقحلا ، تفشتکلا  راوحلا  نم  طیطق ، لا  مشاه  ( 748

حلاص ( 749
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ص 44. هعدخلا ، ینادرولا ،

.نامه ( 750

ص 203. هسایسلا ، فیسلا و  ینادرولا ، حلاص  ( 751

.5 ص 4 -  هعدخلا ، ینادرولا ، حلاص  ( 752

.20 ص 19 -  نیسحلا ، ینعیش  دقل  ینیسح ، سیردا  ( 753

ص 9. لکوتم ، یلعدمحم  ادّجس ، عیشتلا  انلخد  و  ( 754

ص 30. دمحادیس ، مصتعم  هعئاضلا ، هیقیقحلا  ( 755

ص 349. ینیسحلا ، سیردا  نیسحلا ، ینعیش  دقل  ( 756

ص 490. هعیشلا ، بهذم  ترتخا  اذامل  یکاطنا ، یعرم  دّمحم  ( 757

ص 122. یناجیتدمحم ، تیدتها ، ّمث  ( 758

ص 97. نامه ، ( 759

ص 19. یناجیت ، هنسلا ، لها  مه  هعیشلا  ( 760

ص 109. دمحا ، دیس  مصتعم  هعئاضلا ، هقیقحلا  ( 761

ص 56. لکوتم ، یلعدمحم  ادجس ، عیشتلا  انلخد  و  ( 762

ص 124. یناجیت ، تیدتها ، ّمث  ( 763

هیا 111. هرقب ، هروس  ( 764

هیا 105. هدئام ، هروس  ( 765

هیا 78. فرخز ، هروس  ( 766

هیا 17. فارعا ، هروس  ( 767

هیا 13. ابس ، هروس  ( 768
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.56 ص 55 -  نسح ، معنملادبع  تیدتها ، همطاف  رونب  هیا 170 ، هرقب ، هروس  ( 769

.یقرواپ ص 89 ، يرعشا ، نسحلاوبا  نییمالسالا ، تالاقم  ( 770

ات 920 زا 771 

ص 21. يدادغب ، قرفلا  نیب  قرفلا  ( 771

«. ضفر  » هدام یمویف ، رینملا ، حابصم  ( 772

ص 21. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 773

ص 89. يرعشا ، نسحلاوبا  نییمالسالا ، تالاقم  ( 774

ص 333. ینالقسع ، رجح  نبا  يراسلا ، يده  ( 775

ص 55. یعفاشلا ، مامالا  ناوید  ( 776

ص 137. نامه ، ( 777

ص 21. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 778

ص 29 نیّفص ، هعقو  يرقنملا ، محازم  نب  رصن  ( 779

.105 دیفم 104 -  خیش  صاصتخا  ص 390 ؛ ج 47 ، راونالاراحب ، ( 780

مقر 561. ص 75 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 781

مقر 77. ص 176 ، ج 11 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 782

ص 319. ج 1 ، لماکلا ، ( 783

ح 4486. ص 165 ، ج 4 ، دووادوبا ، ننس  ( 784

ح 31. ص 13 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 785

مقر 766. لامکلا ج 4 ص 246  بیذهت  ( 786

ص 108. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 787
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ص 529، ج 1 ، ملسم ، حیحص  ( 788
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.اهرصق نیرفاسملا و  هالص  باتک 

.مونلا ءوضو  باب  هراهطلا  باتک  ص 170 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 789

ص 322. ج 4 ، لامکلا ، بیذهت  ( 790

ح 3680. بقانملا ، باتک  ص 616 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 791

مقر 176. ص 88 ، تاقثلا ، خیرات  ( 792

مقر 191. ص 91 ، نامه ، ( 793

ص 430. ج 4 ، لامکلا ، بیذهت  ( 794

ح 969. زئانجلا ، باتک  ص 300 ، ج 3 ، يذمرت ، ننس  ( 795

ص 382. ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ( 796

مقر 748. ج 1 ، فشاکلا ، ( 797

مقر 879. ص 468 ، ج 4 ، لامکلا ، بیذهت  ( 798

ح 1036. ص 272 ، ج 1 ، دووادوبا ، ننس  ( 799

ح 1208. ص 381 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 800

ص 200. ج 2 ، يذمرت ، ننس  ( 801

مقر 2208. ص 532 ، ج 2 ، لیدعتلا ، حرجلا و  ( 802

ص 218. ج 1 ، نیحورجملا ، ( 803

ح 573. ص 63 ، ج 1 ، دووادوبا ، ننس  ( 804

.هجام نبا  ننس  ( 805

.ضیحلا باتک  ص 189 ، ج 1 ، یئاسن ، ننس  ( 806

ح 3720. ص 636 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 807
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مقر 54. ص 152 ، ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 808

مقر 1627. ص 436 ، ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ( 809

مقر 40. ص 141 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 810

ح 908. ص 239 ، ج 1 ، دووادوبا ، ننس  ( 811

مقر 2906. ص 172 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 812

ح 396. ص 139 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 813

ص 147. ج 8 ، یئاسن ، ننس  ( 814

ص 179. ج 4 ، تاقثلا ، باتک  ( 815

مقر 560. ص 198 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 816

ح 1536. ص 49 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 817

ص 326. ج 6 ، تاقثلا ، ( 818

ص 1048. ج 3 ، لماکلا ، ( 819

ص 270. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 820

(821

ح 2449. ص 633 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  ( 822

مقر 598. ص 120 ، ج 2 ، ریبکلا ، ءافعضلا  ( 823

نازیم ( 824
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مقر 3118. ص 123 ، ج 2 ، لادتعالا ،

ص 1186. ج 3 ، لماکلا ، ( 825

مقر 88. ص 287 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 826

ح 801. ص 164 ، ج 3 ، يذمرت ، ننس  ( 827

ح 3482. ص 1152 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  ( 828

لامکلا ج 12 ص 52. بیذهت  ( 829

ص 332. نیحورجملا ، باتک  ( 830

.ّلجوزع هَّللا  ّبح  همالع  باب  ص 112 ، ج 7 ، يراخب ، حیحص  ( 831

ح 165. ص 2034 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  ( 832

ح 1671. ص 127 ، ج 2 ، دووادوبا ، ننس  ( 833

ح 4. ص 10 ، ج 1 ، يذمرت ، ننس  ( 834

مقر 8.11. ص 394 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ص 380 ؛ ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  مقر 447 ؛ ص 88 ، ج 6 ، لیدعتلا ، حرجلا و  ( 835

مقر 4149. لادتعالا ، نازیم  مقر 118 ؛  بیذهتلا ، بیرقت  ( 836

.دیحوتلا باتک  ص 212 ، ج 8 ، يراخب ، حیحص  ( 837

ح 3626. ص 593 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 838

ح 1468. ص 471 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 839

مقر 443. ص 430 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 840

مقر 4431. ص 457 ، ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  ص 244 ؛ ج 15 ، لامکلا ، بیذهت  ( 841

.سودقلادبع نبا  همجرت  لادتعالا ، نازیم  ( 842

.تاومالا ّبس  نم  یهنی  ام  باب  ص 108 ، ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 843
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ح 2212. ص 495 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  ( 844

ص 77. ج 18 ، لامکلا ، بیذهت  ( 845

مقر 5051. ص 616 ، ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  ( 846

ص 25. ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 847

مقر 1619. ص 343 ، ج 5 ، لیدعتلا ، حرجلا و  ( 848

ص 94. ج 7 ، تاقثلا ، باتک  ( 849

مقر 989. ص 34 ، ج 3 ، ریبکلا ، ءافعضلا  ( 850

.دیحوتلا باتک  ص 185 ، ج 8 ، يراخب ، حیحص  ( 851

ح 222. ص 123 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  ( 852

ح 3012. ص 232 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 853

.میلستلا دعب  لیلهتلا  باب  ص 70 ، ج 3 ، یئاسن ، ننس  ( 854

(855
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ص 400. ج 6 ، يربکلا ، تاقبطلا 

ص 411. ج 6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ( 856

مقر 215. ص 557 ، ج 9 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 857

.نامیالا باتک  ص 81 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 858

ح 17. ص 44 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  ( 859

ح 452. ص 123 ، ج 1 ، دووادوبا ، ننس  ( 860

ح 70. ص 27 ، هجام ، نبا  ننس  ( 861

ح 742. ص 118 ، ج 3 ، يذمرت ، ننس  ( 862

ص 1816 و 1814. ج 5 ، لماکلا ، ( 863

ح 297. ص 80 ، ج 1 ، دووادوبا ، ننس  ( 864

ح 3801. ص 669 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 865

ح 156. ص 55 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 866

ص 438. ج 20 ، لامکلا ، بیذهت  ( 867

ص 1840. ج 5 ، لماکلا ، ( 868

ص 1845. نامه ، ( 869

ح 1789. ص 1415 ، ج 3 ، ملسم ، حیحص  ( 870

ح 2145. ص 245 ، ج 2 ، دووادوبا ، ننس  ( 871

باب 16. ملعلا ، باتک  ص 46 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 872

ح 116. ص 43 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 873

مقر 5986. ص 164 ، ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  ( 874
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ص 286. ج 7 ، تاقثلا ، باتک  ( 875

ص 164. ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  ( 876

.عویبلا باتک  ح 98 ، ص 1178 ، ج 3 ، ملسم ، حیحص  ( 877

ح 5052. ص 312 ، ج 4 ، دووادوبا ، ننس  ( 878

.هراهطلا باتک  ص 86 ، ج 1 ، یئاسن ، ننس  ( 879

ح 3068. ص 1020 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  ( 880

ص 66. ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 881

.للعلا باتک  ص 740 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 882

ص 77. ج 1 ، دووادوبا ، ننس  ( 883

ص 593 و 594. ج 21 ، لامکلا ، بیذهت  ( 884

.نامه ( 885

مقر 565. ص 68 ، ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 886

.نامه ( 887

ح 2329. ص 1814 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  ( 888

.دووادوبا ننس  ( 889

مقر 1272؛ ص 366 ، تاقثلا ، خیرات  ص 110 ؛ ج 22 ، لامکلا ، بیذهت  ( 890
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ص 243. ج 6 ، لیدعتلا ، حرجلا و  ص 399 ؛ ج 5 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس 

ص 170. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  ص 624 ؛  فراعملا ، ( 891

.ناک ثیح  هلبقلاوحن  هجوتلا  باب  هالصلا ، باتک  ص 104 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 892

ح 376. ص 200 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  ( 893

ح 2559. ص 25 ، ج 3 ، دووادوبا ، ننس  ( 894

.رانلا رح  نم  هذاعتسالا  باب  هذاعتسالا ، باتک  ص 279 ، ج 8 ، یئاسن ، ننس  ( 895

ح 2572. ص 699 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  ( 896

ح 119. ص 44 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 897

مقر 4469. ص 360 ، ج 2 ، فشاکلا ، ( 898

مقر 1476. ص 433 ، ج 3 ، ریبکلا ، ءافعضلا  مقر 7 ؛ ص 104 ، ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 899

ص 283. ج 7 ، یئاسن ، ننس  ( 900

ص 190. ج 25 ، لامکلا ، بیذهت  ( 901

مقر 1385. ص 253 ، ج 7 ، لیدعتلا ، حرجلا و  ( 902

مقر 212. ص 81 ، ج 1 ، ریبکلا ، خیراتلا  ( 903

مقر 7508. ص 543 ، ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  ( 904

مقر 5208. ص 187و188 ، ج 25 ، دووادوبا ، ننس  ( 905

ح 966. ص 310 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 906

ص 42. ج 8 ، یئاسن ، ننس  ( 907

ح 1387. ص 11 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  ( 908

مقر 1498. ص 287 ، ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 909
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.نامه ( 910

.نامه ( 911

ح 997. ص 262 ، ج 1 ، دووادوبا ، ننس  ( 912

ص 455. ج 5 ، تاقثلا ، باتک  ( 913

مقر 1564. ص 293 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 914

ح 3939. ص 728 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 915

ص 263. ج 29 ، لامکلا ، بیذهت  ( 916

مقر 8988. ص 240 ، ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  ( 917

مقر 1912. ص 311 ، ج 4 ، ریبکلا ، ءافعضلا  ( 918

ح 1951. ص 337 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  ( 919

ص 2524. ج 7 ، لماکلا ، ( 920

ات 1040 زا 921 

مقر 1908. ص 306 ، ج 4 ، ریبکلا ، ءافعضلا  ( 921

ص ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 922
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ح 2648. ، 29

ح 1485. ص 476 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 923

ص 311. ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 924

مقر 1974. ص 362 ، ج 4 ، ریبکلا ، ءافعضلا  ( 925

ح 2851. ص 2189 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  ( 926

مقر 35. ص 314 ، ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 927

مقر 9180. ص 17 ، ج 11 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 928

ص 288. ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  ( 929

ص 2575. ج 7 ، لماکلا ، ( 930

ح 2984. ص 147 ، ج 4 ، دووادوبا ، ننس  ( 931

.رهظلا یف  هئارقلا  باب  حاتتفالا ، باتک  ص 163 ، ج 2 ، یئاسن ، ننس  ( 932

ص 142. ج 9 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 933

مقر 58. ص 152 ، ج 1 ، لاجرلا ، هفرعم  للعلا و  ( 934

ص 394. ج 6 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 935

ص 299. ج 26 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ( 936

.ملعلا هباتک  باب  ص 36 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 937

ح 78. نامیالا ، باتک  ص 69 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  ( 938

ح 119. هراهطلا ، باوبا  ص 202 ، ج 1 ، يذمرت ، ننس  ( 939

.لوبلا نع  هزنتلا  باب  هراهطلا ، باتک  ص 28 ، ج 1 ، یئاسن ، ننس  ( 940

ح 41. ص 15 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 941
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مقر 1550. ص 357 ، تاقثلا ، ءامسا  خیرات  ( 942

ص 384. ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 943

مقر 2089. ص 458 ، ج 4 ، ریبکلا ، ءافعضلا  ( 944

ص 384. ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 945

مقر 9903. ص 479 ، ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  ( 946

ص 507. ج 32 ، لامکلا ، بیذهت  زا  لقن  هب  یئاسن ، ننس  ( 947

ح 333. اهننس ، هراهطلا و  باتک  ص 120 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 948

ح 2325. ص 562 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  ( 949

مقر 1358. ص 363 ، ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  مقر 9 ؛ ص 116 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 950

ح 659. ص 48 ، ج 3 ، يذمرت ، ننس  ( 951

ج لامکلا ، بیذهت  ( 952
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ص 25. ، 34

مقر 10357. ص 544 ، ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  ( 953

ص 170. ج 1 ، یناتسرهش ، لحنلا ، للملا و  ص 624 ؛  فراعملا ، ( 954

ح 157. ص 40 ، ج 1 ، دووادوبا ، ننس  ( 955

ص 475. ج 2 ، هنسلا ، مصاع ، یبا  نبا  ( 956

ص 152. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 957

ص 475. ج 2 ، هنسلا ، مصاع ، یبا  نبا  ( 958

.381 ص 380 -  هعوضوملا ، ثیداحالا  ( 959

.هعیش خیرات  شخب  هعیشلا ، بهذم  لوصا  يرافق ، رتکد  ( 960

ص 8. ج 1 ، هنسلا ، جاهنم  ( 961

لئالدلا ج 6 ص 548. ( 962

.8 ص 6 -  ج 1 ، هیوبنلا ، هّنسلا  جاهنم  ( 963

ص 498 ج 3 ، هنسلا ، باتک  ( 964

ص 340 ج 9 ، دادغب ، خیرات  ( 965

ص 345 ج 2 ، یلیقع ، زا  ءافعضلا  ص 237 ، ج 10 ، دادغب ، خیرات  ( 966

ص 237 ج 1 ، دادغب ، خیرات  ( 967

ص 237 ج 10 ، دادغب ، خیرات  ( 968

.نامه ( 969

 . ...و ص 470  ج 5 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  ص 61 ، ج 2 ، نیحورجملا ، باتک  ص 349 ، ج 5 ، ریبکلا ، خیراتلا  ( 970

ص 231 ج 12 ، دادغب ، خیرات  ( 971
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ص 167. ج 4 ، لَصفلا ، ( 972

ص 284. نیدلا ، لوصا  يدادغب  ( 973

ص 343. داقتعالا ، دیرجت  حرش  ( 974

ص 285. نیدلا ، لوصا  ( 975

13 ناتداضتم ص 12 -  ناتروص  ( 976

«. شیرقل هفالخلاو  شیرقل  عبت  سانلا  : » باب هرامالا ، باتک  ص 3 ، ج 2 ، ملسم ، حیحص  ( 977

هیا 54. ءاسن ، هروس  ( 978

هیا 124. هرقب ، هروس  ( 979

هیا 29 و 30. هط ، هروس  ( 980

هیا 228. هرقب ، هروس  ( 981

ص 77. ج 9 ، همادق ، نبا  ینغم  ( 982

ص 242. ج 1 ، یئاسن ، ننس  ( 983

ص 2346. ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 984

 . ...و ص 449  ج 3 ، دمحادنسم ، ص 113 ، ج 1 ، دواد ، یبا  ننس  ( 985

ص 47. راصتنالا ، ( 986

ص 265. ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 987

ص 30. قودص ، دئاقع  ( 988

ص 3. ج 1 ، نارقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  ( 989

ص 30. ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ( 990

هیا 194. ءارعش ، هروس  ( 991
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هیا 97. هرقب ، هروس  ( 992

، هعنقملا ( 993
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ص 114.

ص 84. هیاهنلا ، ( 994

ص 232. ج 1 ، رئارسلا ، ( 995

ص 95. ج 1 ، بذهملا ، ( 996

ص 184. ج 1 ، هیعرشلا ، سوردلا  ( 997

ص 263. ج 1 ، ماکحالا ، ریرحت  ( 998

ص 96. رشعلا ، لئاسرلا  باتک  نمض  رد  هیمالک  لئاسم  ( 999

ص 97. رشعلا ، لئاسرلا  ( 1000

ص 311. ج 1 ، هیاهنلا ، ( 1001

ص 70. قودص ، تاداقتعا  ( 1002

ص 71. تالاقملا ، لئاوا  ( 1003

ص 114. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1004

ص 443. ج 1 ، هّمهملا ، لوصفلا  ( 1005

ص 268. ج 12 ، نازیملا ، ( 1006

هیا 193. ءارعش ، هروس  ( 1007

ص 353. ج 7 ، نایبلا ، عمجم  ( 1008

ص 316. ج 15 ، نازیملا ، ( 1009

هیا 75. نارمع ، لا  هروس  ( 1010

ح 2. ص 208 ، ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1011

 . ...و ص 1093  ج 2 ، ملسم ، حیحص  ص 1690 ، ج 3 ، يراخب ، حیحص  ( 1012
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هیا 236. هرقب ، هروس  ( 1013

.288 ص 287 -  ج 1 ، میظعلا ، نارقلا  ریسفت  ( 1014

ص 1023. ج 2 ، ملسم ، حیحص  ( 1015

ص 1025. نامه ، ( 1016

هیا 6. هدئام ، هروس  ( 1017

ص 296. ج 1 ، ربتعملا ، ( 1018

ص 359. ج 1 ، لئاسملا ، ضایر  ( 1019

ص 2307. ج 4 ، ملسم ، حیحص  404 ؛ ص 91 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 1020

ص 202. ج 3 ، ملسم ، حیحص  رب  يوون  حرش  ص 404 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 1021

هیا 19. نارمع ، لا  هروس  ( 1022

هیا 183. هرقب ، هروس  ( 1023

ص 58. ج 8 ، یقهیب ، يربکلا ، ننس  ص 113 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 1024

ص 447. ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 322 ، ج 4 ، لامکلا ، بیذهت  ص 284 ، ج 2 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  ( 1025

ص 77. ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  ( 1026

 . ...و ص 176  ج 1 ، ظافحلاهرکذت ، ص 207 ، ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 1027

ص 20. هنابالا ، يرعشا ، نسحلاوبا  ( 1028

ص 76. ج 2 ، هدیقعلا ، ( 1029

ص 162. هیطساولا ، هدیقعلا  حرش  ( 1030

ج يراخب ، حیحص  ( 1031
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ص 143. ، 1

ح 23. ص 167 ، ج 65 ، راونالاراحب ، ( 1032

ح 29. ص 169 ، ج 65 ، راونالاراحب ، ( 1033

ص 295. لوقعلا ، فحت  ( 1034

ص 233. ج 2 ، یفاک ، ( 1035

ص 303. لوقعلا ، فحت  ( 1036

ح 1. ص 73 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1037

ح 24. ص 236 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1038

ح 96. ص 29 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ( 1039

ح 9530. ص 313 ، ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 1040

ات 1156 زا 1041 

ح 290. ص 228 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1041

ص 302. لوقعلا ، فحت  ( 1042

ح 5. ص 636 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1043

ح 69. ص 313 ، ج 74 ، راونالاراحب ، ( 1044

ح 10. ص 173 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1045

ح 13. ص 164 ، ج 68 ، راونالاراحب ، ( 1046

ص 380. لوقعلا ، فحت  ( 1047

ح 13. ص 164 ، ج 68 ، راونالاراحب ، ( 1048

.نیشیپ ( 1049
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.نامه ( 1050

ص 105. ج 2 ، رطاوخلا ، هیبنت  ( 1051

ص 67. راونالا ، هاکشم  ( 1052

ص 180. نیشیپ ، ( 1053

ح 62. ص 77 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ( 1054

ح 17. ص 327 ، قودص ، یلاما  ( 1055

ص 488. لوقعلا ، فحت  ( 1056

هیا 40. بازحا ، هروس  ( 1057

ح 3730. ص 641 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 1058

ص 156. ج 3 ، هغللا ، حاحص  ( 1059

«. عیش  » هدام سورعلا ، جات  ( 1060

«. عیش  » هدام برعلا ، ناسل  ( 1061

ص 33. نازیملا ، یف  هعیشلا  ( 1062

هیا 33. هبوت ، هروس  ( 1063

.هغللا سییاقم  مجعم  ( 1064

هیا 48. هبوت ، هروس  ( 1065

هیا 41. مور ، هروس  ( 1066

هیا 3. هدئام ، هروس  ( 1067

هیا 55. رون ، هروس  ( 1068

.451 ص 445 -  ج 3 ، هنسلا ، جاهنم  ( 1069
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ص 247. یبتک ج 3 ، رکاش  نبدمحم  تایفولا ، تاوف  ( 1070

ص 158. یطوف ، نبا  ، هعباسلا هئاملا  یف  هعفانلا  براجتلا  هعماجلا و  ثداوح  ( 1071

ص 157. نامه ، ( 1072

ص 235. یقطقط ، نبا  هیناطلسلا ، بادالا  یف  يرخفلا  ( 1073

لاس 656. ثداوح  ص 277 ، ج 3 ، یبهذ ، ربغ ، نم  ربخ  یف  ربعلا  ( 1074

ص ج 1 ، يدفص ، نیدلا  حالص  تایفولاب ، یفاولا  ( 1075
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.179

ص 465. یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  ( 1076

ص 662. ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ( 1077

لاس 656. ثداوح  ص 234 ، ج 12 ، ریثک ، نبا  هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 1078

ص 236. یقطقطلا ، یبا  هب  فورعم  ابطابط ، نب  یلع  نبدمحم  يرخفلا ، ( 1079

ص 707. ج 2 ، هَّللا ، لضف  نیدلادیشر  خیراوتلا ، عماج  ( 1080

ص 713. نامه ، ( 1081

ص 296. ج 2 ، نساحملا ، نویعلا و  نم  هراتخملا  لوصفلا  دیفم ، خیش  تافلؤم  هلسلس  ( 1082

ص 311. ج 1 ، یناعمس ، باسنالا ، ( 1083

هیا 144. نارمع ، لا  هروس  ( 1084

.هنسلا باتکلاب و  ماصتعالا  باتک  يراخب ج 8 ص 151 ، حیحص  ( 1085

هیا 253. هرقب ، هروس  ( 1086

.هنسلاو باتکلاب  ماصتعالا  باتک  ص 151 ، ج 8 ، يراخب ، حیحص  ( 1087

لوصالل ج 5 ص 379. عماجلا  جاتلا  ( 1088

.نتفلا باتک  دئاوزلا ج 7 ص 222 ، عمجم  ( 1089

.هرامالا باتک  ملسم ج 6 ص 53 ، حیحص  ( 1090

.79 ، 45 دمحا ج 3 ص 25 ، دنسم  ( 1091

ج 5 ص 158. يربکلا ، ننسلا  ( 1092

یلعی ج 2 ص 309. یبا  دنسم  ( 1093

.272 دادغب ج 1 ص 271 -  خیرات  ( 1094
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هیاهنلا ج 7 ص 309. هیادبلا و  ( 1095

یقهیب ج 5 ص 327. نامیالا ، بعش  طسوالا ج 5 ص 209 ، مجعملا  ( 1096

ح 16. راونالا ج 28 ص 10 ، راحب  سوواط 473 ، نب  دیس  نیقیلا ، فئارطلا ص 241 ، ( 1097

دنسم ح 3991 ، هجامنبا ج 2 ص 1321 ، ننس  ح 2640 ، يذمرت ج 5 ص 25 ، ننس  ح 4596 ، دواد ج 5 ص 4 ، یبا  ننس  ( 1098
 . ...و نابح ج 7 ص 62  نبا  حیحص  مکاح ج 1 ص 61 ، كردتسم  دمحا ج 2 ص 332 ،

كردتسم دمحا ج 4 ص 102 ، دنسم  ح 2521 ، یمراد ج 2 ص 158 ، ننس  ح 4597 ، دواد ج 5 ص 5 ، یبا  ننس  ( 1099
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 . ...و مکاح ج 1 ص 128 

...و مکاح ج 1 ص 6  كردتسم  مصاع ج 1 ص 32 ح 63 ، یبا  نبا  هنسلا ، ح 3992 ، هجام ج 2 ص 1322 ، نبا  ننس  ( 1100

 . ...و مکاح ج 4 ص 430  كردتسم  دئاوزلا ج 1 ص 179 ، عمجم  ( 1101

یمثیه ج 7 ص 323. دئاوزلا ، عمجم  ( 1102

.نامیالا باتک  ، 41 يذمرت ج 5 ص 26 ، ننس  ( 1103

مصاع ج 1 ص 32. یبا  نبا  هنسلا ، هجام ج 2 ص 1322 ، نبا  ننس  ( 1104

یناربط ج 8 ص 321. ریبکلا ، مجعملا  مصاع ج 1 ص 34 ، یبا  نبا  هنسلا ، ( 1105

يرجا ص 17. هعیرشلا ، ( 1106

مقر 7659. یناربط ج 8 ص 178 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 1107

مکاح ج 1 ص 129. كردتسم  ( 1108

ثیدح 203. ج 1 ص 403 ، ینابلا ، هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  ( 1109

بیذهتلا ج 6 ص 173. بیذهت  ( 1110

یبهذ ج 1 ص 363. ءافعضلا ، یف  ینغملا  ( 1111

(1112

ثیدح 17. ص 63 ، فاشلا ، یفاکلا  ( 1113

(1114

قودص ص 585. لاصخ ، ( 1115

یمق ص 155. زازخ  رثالا ، هیافک  ( 1116

 . ...و ینیلک ج 8 ص 224  یفاک ، یسوط ص 523 ، یلاما ، ( 1117

دیفم ص 213. خیش  یلاما ، ( 1118
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یلبرا ج 1 ص 328. همغلا ، فشک  ( 1119

قودص ص 584. لاصخ ، ( 1120

یشایع ج 1 ص 331. ریسفت  ( 1121

قودص ص 323. رابخالا ، یناعم  ( 1122

راونالا ج 28 ص 4. راحب  ( 1123

ریدغلا ج 2 ص 21. ضیف  ( 1124

یلبقم ص 414. خماشلا ، ملعلا  ( 1125

لیقع ص 125. نب  دمحم  نامیالا ، هیوقت  ( 1126

ریدقلا ج 2 ص 27. ضیف  ( 1127

صرثانتملا 45. مظن  ( 1128

هینامعنلا ج 2 ص 213. راونالا  ( 1129

.ینابلا قیقحت  اب  ثیدح 995 ، ص 467 ، مصاع ، یبا  نب  ورمع  هنسلا ، ( 1130

هنابالا ج 1 ص 229. ( 1131

مزح ج 1 ص 138. نبا  لصفلا ، ( 1132

یناکوش ج 2 ص ریدقلا ، حتف  ( 1133
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.59

ص 34. ج 1 ، يودب ، نمحرلا  دبع  نییمالسالا ، بهاذم  ( 1134

ص 410. ج 4 ، دمحا ، دنسم  ( 1135

 . ...و نتفلا ج 8 ص 148  باتک  يراخب ، حیحص  ( 1136

.65 ج 1 ص 64 -  یلوجع ، ءافخلا ، فشک  ( 1137

ماکحالا ج 5 ص 64. لوصا  نم  ماکحالا  ( 1138

ج 1 ص 141. ینابلا ، هفیعضلا ، ثیداحالا  هلسلس  ( 1139

ینیبرش ج 4 ص 213. دّمحم  جاتحملا ، ینغم  ( 1140

قودص ج 1 ص 85. عیارشلا ، للع  ( 1141

دئاوزلا ج 10 ص 69. عمجم  ( 1142

.نیشیپ ( 1143

هرامش 538. همجرت  یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  ( 1144

.لوا مسق  هحیحصلا ج 1 ص 407 ، ثیداحالا  هلسلس  ( 1145

قودص ص 155. رابخالا ، یناعم  ( 1146

ص 22. هماشوبا ، عدبلا ، ثداوحلا و  ( 1147

هیا 78. فرخز ، هروس  ( 1148

 . ...ابیرغ ادب  مالسالا  ّنا  نایب  باب  نامیالا ، باتک  ملسم ج 1 ص 90 ، حیحص  ( 1149

يذمرت ج 5 ص 621. حیحص  ( 1150

هرامش 1706. مالسلا  هیلع  يوضر  سدق  ناتسا  یططخ ، هخسن  یناعنص ، هرینملا ، سمشلا  ( 1151

ص 151. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 1152
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ص 149. نامه ، ( 1153

 . ...و ج 7223  ماکحالا ، باتک  ص 347 ، ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 1154

ص 264. ج 30 ، نایبلا ، عماج  ص 589 و  ج 6 ، روثنملا ، ردلا  ص 96 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  ( 1155

هیا 181. فارعا ، هروس  ( 1156
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

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

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

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

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

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

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

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

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

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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