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ریدغ تایآ 

باتک تاصخشم 

1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانشرس : 

.یناوضر رغصا  یلع  فیلات  ریدغ /  تایآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1389. سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخشم 

.ص  71 يرهاظ :  تاصخشم 

.ریدغ نامدای  ثحابم  هلسلس  تسورف : 

 : لایر 9-175-973-964-978  7000 لایر ؛   7000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1387 لوا : پاچ  تشاددای : 

.مود پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

مخ ریدغ  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP223/5/ر6آ9 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

1632452 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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رشان همدقم 

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

.دومن هیده  نانآ  هب  ار  شخبرمث  تایح 

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

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

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

، یملید ناردارب  تاراشتنا  هعومجم  رد  راـکمه  نازیزع  رگید  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح  مرتحم  تیلوت  هژیو  تاـیانع  زا  تسا  مزـال 
ار نانتما  رکـشت و  لامک  دـنا ، هدومن  تیلاعف  هعومجم  نیا  ندیـسر  رمث  هب  رد  ناشالت و ...  شیاـشخب ، یتشآ ، يدیعـس ، دیعـس  ریما 

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

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لؤوسم  ریدم 

راتفگشیپ

هّجوت دروم  هک  تسا  يداقتعا  لوصا  ینید و  فیاظو  ماـکحا و  طابنتـسا  رد  ناناملـسم  مومع  یـساسا  یلـصا و  عبنم  زا  میرک  نآرق 
ره نایبت  مدرم و  يارب  نایب  هدوب و  ناما  رد  هابتشا  هنوگره  زا  هک  یباتک  دشاب ؛ یم  یمالسا  فلتخم  ياه  هقرف  زا  نیملـسم  دارفا  مامت 

.تسا يزیچ 

زا هفیلخ  تافص  تایـصوصخ و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  ینیـشناج  یمالـسا و  تفالخ  تماما و  عوضوم  یفرط  زا 
بهاذم شیادیپ  أشنم  تهج  نیمه  هب  هدوب و  ناناملـسم  نیب  عازن  فالتخا و  دروم  یمالـسا  خیرات  لوط  رد  تسا  یتاعوضوم  هلمج 

هب ّرجنم  ًاضعب  دیدش و  ياه  شکمـشک  يریگرد و  أشنم  هک  هتفرگ  تّدش  يّدـح  هب  هاگ  هک  یفالتخا  .تسا  هدـش  یمالـسا  فلتخم 
.تسا هدش  يزیرنوخ 

یسررب ثحب و  هب  دراد  اج  اذل  تسا  ناناملسم  مومع  لوبق  قافتا و  دروم  تسا و  یمالسا  یللملا  نیب  باتک  میرک  نآرق  هک  اجنآ  زا 
نیا میزیهرپب و  عازن  هقرفت و  زا  هدش و  رت  کیدزن  یمالـسا  یگتـسبمه  تدحو و  رتشیب  هچره  ات  میزادرپ  نآرق  زا  مهم  عوضوم  نیا 

.دریذپ یم  تروص  دانع  بصعت و  زا  رود  هب  یملع  ثحب  اب  اهنت 

یناوضر رغصا  یلع 
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غیلبت هیآ 

هراشا

ص:11
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هراشا

هب فورعم  هیآ  درک  داهشتسا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هصاخ  تماما  باب  رد  ناوت  یم  هک  یتایآ  زا  یکی 
ُهَّللاَو ُهََتلاـسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  دـیامرف « : یم  لاـعتم  دـنوادخ  .تسا  غـیلبت » »
رگا نک و  غـالبا  هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  زا  هچنآ  لوسر ! يا   » (1) ؛» َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساـّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی 
یمن تیادـه  ار  نارفاک  هورگ  دـنوادخ  .درک  دـهاوخ  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  ادـخ  يا و  هدـناسرن  ار  تراگدرورپ  تلاسر  ینکن  نینچ 

« .دنک

لوق نیا  رد  دـنناد و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفـالخ  تماـما و  تیـالو و  غـالبا  هراـبرد  ار  هیآ  نیا  هعیـش ، ناـملکتم  نارّـسفم و 
.میهد یم  رارق  لیلحت  ثحب و  دروم  ار  هیآ  بلطم  نیا  یسررب  يارب  کنیا  .دنقفّتم 

هیآ هرابرد  یلیلحت 

حیضوت

: دوش هراشا  غیلبت »  » هیآ هرابرد  دنچ  یتاکن  هب  تسا  بسانم  ثحب ، رد  دورو  زا  لبق 

یضام رد  لعف  روهظ   - 1

: لیلد ود  هب  هدنیآ  عراضم و  هن  تسا  یقیقح  هتشذگ  یضام و  رد  َْکَیلِإ » َلِْزنُأ  ام  هلمج «  روهظ 

یتروصرد هدش و  عضو  هتشذگ  يانعم  يارب  یضام  هغیص  فلا )

ص:12

هیآ 67. هدئام ، هروس  . 1 - 1
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.دوش یم  تسا  یضام  هک  یقیقح  هل  عوضوم  يانعم  نامه  رب  لمح  دشابن ، عراضم  رب  لمح  يارب  نآ  رد  يا  هنیرق  هک 

عراضم و رب  لمح  ار  لعف  رگا  و  تسا ، هدـش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تّوبن  ياه  هاـم  نیرخآ  رد  ثحب  دروم  هیآ  ب )
، ینکن غالبا  تتّوبن  زا  هدـنامیقاب  ياه  هاـم  رد  مینک  یم  لزاـن  وت  رب  ًادـعب  هک  ار  هچنآ  رگا  و  : » دوش یم  نیا  هیآ  ياـنعم  مینک  هدـنیآ 

هدیـسرن زین  یّنـس  یعیـش و  ملاع  چیه  زا  هدـشن و  هراشا  نآ  هب  یتیاور  چـیه  رد  هک  ییانعم  .يا » هدـناسرن  نایاپ  هب  ار  تتلاسر  زگره 
راوشد نیگنس و  وا  رب  شغالبا  هک  هدرک  لزان  ار  یبلاطم  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک  دنک  یم  تلالد  نیا  رب  هیآ  تروص  نیا  رد  .تسا 

يراوـشد رکف  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  .تـسا  نآ  غـیلبت  هـب  رومأـم  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  زین  یفرط  زا  .تـسا و  هدوـب 
رد مدرم  هک  دهدن  هار  دوخ  هب  یتحاران  رکف و  چیه  هک  دـنک  دزـشوگ  وا  هب  ات  دوش  یم  لزان  قوف  هیآ  هک  تسا  نآ  غیلبت  یگنوگچ 

 . . . تشاد دنهاوخ  یعضوم  هچنآ  غالبا  لباقم 

طرش تیمها  نایب   - 2

نیا هب  تسا ، مکح  ّتیمها  نایب  نآ ، تقیقحو  تسا  هدـمآ  دـیدهت  ماقم  رد  ُهََتلاسِر » َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  هیآ «  رد  هیطرـش  هلمج 
نیا هجیتن  .تسا  هدشن  تاعارم  نید  يازجا  زا  یئزج  چیه  ّقح  ایوگ  دوشن  تاعارم  نآ  ّقح  دـسرن و  مدرم  هب  مکح  نیا  رگا  هک  انعم 

دنناـمه ار  هیطرـش  هلمج  عوـن  نیا  ناوـت  یمن  اذـل  و  تسا ، رتـمهم  ءازج  ّبترت  رد  طرـش  ّتیمها  ناـیب  ددـص  رد  هیطرـش  هلمج  هـک :
ناسنا هک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  يدراوم  رد  هیطرش  تالمج  بلاغ  اریز  تسا ؛ جیار  تاملاکم  رد  هک  تسناد  رگید  هیطرش  تالمج 

تسا لهاج  ءازج  ققحت  هب 

ص:13
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(1) .دوش یمن  يراج  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ّقح  رد  لامتحا  نیا  یلو  درادن ، یهاگآ  طرش  ققحت  زا  نوچ 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  فوخ  عون   - 3

، تسا هدرک  یمن  غیرد  يا  يراکادف  چیه  زا  مالسا  فادها  دربشیپ  هار  رد  هدوب و  عاجش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  اجنآ  زا 
فوخ هکلب  هدوبن ، شدوخ  هب  طوـبرم  هتـشاد ، نآ  غـالبا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  هیآ  زا  هک  یفوـخ  اذـل 

.تسا هدوب  شتلاسر  مالسا و  رب  ترضح 

« سانلا  » زا دوصقم   - 4

َهَّللا ال َّنِإ  دیامرف « : یم  هک  هیآ  لیذ  هنیرق  هب  دـننادرگرب  رافک  هب  ار  هیآ  رد  سانلا »  » هک دـنددص  رد  يزار  رخف  لاثما  يدارفا  هچرگ 
يارب یهجو  تسا و  نمؤم  رفاک و  زا  ّمعا  ساـن »  » اریز تسا ؛ ساـنلا »  » هملک رهاـظ  فـالخ  اـنعم  نیا  یلو  َنیِِرفاـْکلا ،» َمْوَْقلا  يِدـْهَی 
لوسر ترـضح  نامز  ناقفانم  لماش  هک  درک  اـنعم  رفک  زا  يا  هبترم  هب  ار  هیآ  رد  نارفاـک »  » دـیاب اذـل  .تسین و  راـفک  رد  نآ  رـصح 

.دوشب زین  هتشاد  فوخ  اه  نآ  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

تمصع يانعم   - 5

یلصادخ لوسر  فوخ  اب  هک  تسا  یتمصع  عون  هدش ، هداد  هدعو  شربمایپ  هب  هک  یهلا  ّتینوصم  زا  دوصقم  هتشذگ ، تانایب  قباطم 
اب هک  تسا  يروما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  ماهتا  تّوبن و  رد  نعط  زا  تمـصع  نامه  هک  تسا ، هتـشاد  بسانت  هلآو  هیلع  هللا 

.درادن يراگزاس  وا  تّوبن  ماقم 

ص:14

ص 49. ج 6 ، نازیملا ، . 2 - 1

ریدغ www.Ghaemiyeh.comتایآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 89زکرم  هحفص 24 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/632/AKS BARNAMEH/#content_note_14_1
http://www.ghaemiyeh.com


تایاور یسررب 

هراشا

: مینک یم  هراشا  هدش ، دراو  نیقیرف  قرط  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نأش  رد  غیلبت  هیآ  لوزن  هرابرد  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  کنیا 

یناهفصا میعن  یبا  تیاور   - 1

یناهفصا میعن  یبا  تیاور 

فاّجح و یبا  زا  سباع ، نب  یلع  زا  نومیم ، نب  دـمحم  نب  میهاربا  زا  هبیـش ، یبا  نب  نامثع  نب  دـمحم  زا  دـالخ ، رکبوبا  زا  میعن  یبا 
رب مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد  ...ْغَِّلب » ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اـی  هیآ «  نیا  هک  هدرک  لـقن  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  هیطع ، زا  شمعا ،

(1) .تسا هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

دنس یسررب 

سارف یبا  نب  میعن  وبا  هتسناد و  حیحـص  ار  وا  عامـس  يدادغب ، بیطخ  هک  تسا  يدادغب  فسوی  نب  دمحا  نامه  دالخ : نب  رکبوبا  - 
(3) .تسا هدناوخ  ٌقودص  ٌخیش  ار  وا  زین  یبهذ  (2) و  .تسا هدرک  یفّرعم  هقث  ار  وا 

هدرک یفرعم  هقث  ار  وا  هرزج  حلاص  هدرمـشرب و  ملع  ياه  ّتیفرظ  زا  ار  وا  یبهذ  هک  تسا  یـسک  هبیـش : یبا  نب  نامثع  نب  دـمحم  - 
تسا

ص:15

.یناهفصا میعن  یبا  زا  ّیلع » یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » باتک زا  لقن  هب  قیرطب ، نبا  صئاصخلا ، . 3 - 1
ص 220و221. ج 5 ، دادغب ، خیرات  . 4 - 2
ص 69. ج 16 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 5 - 3
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(1) .منک رکذ  ار  نآ  هک  مدینشن  يرکنم  ثیدح  وا  زا  نم  دیوگ : یم  يدع  نبا  و 

و تسا ، هدرکن  رکذ  ءافعض  بتک  رد  ار  وا  یسک  (2) و  .تسا هدروآ  تاقث  هلمج  رد  ار  وا  ناّیح  نبا  نومیم : نب  دمحم  نب  میهاربا  - 
لقن ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  وا  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دوش  یم  هتفرگ  وا  زا  یبیع  رگا 

.دنک یم 

لیاضف لقن  تهج  هب  شدرگاـش  دـننامه  دوش  یم  دراو  وا  رب  یبیع  رگا  (3) و  .تسا يذمرت  حیحـص  لاجر  زا  وا  سباع : نب  یلع  - 
(4) .دوش یم  هتشون  شثیدح  يدع  نبا  ّصن  قباطم  یلو  .تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

لبنح نب  دمحا  هک  هدمآ ، باسح  هب  هجام  نبا  یئاسن و  دوواد و  یبا  لاجر  زا  دراد ، مان  فوع  یبا  نب  دوواد  هک  وا  فاّجحلا : وبا  - 
بلاغ هک  نیا  تهج  هب  يدع  نبا  هچرگ   (5) .دناد یم  ثیدحلا  حلاص  ار  وا  زین  متاح  وبا  و  دـنا ، هدرک  قیثوت  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  و 

(6) .تسا هدرک  فیعضت  ار  وا  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد  وا  ثیداحا 

(7) .دیآ یم  رامش  هب  هّتس  حاحص  لاجر  زا  وا  شمعا : - 

.تسا ربتعم  ّتنس  لها  يأر  قباطم  ثیدح  نیا  هک : نیا  هجیتن  رد 

رکاسع نبا  تیاور   - 2

رکاسع نبا  تیاور 

زا يرهزا ، دماح  وبا  زا  رهاط ، نب  هیجو  رکبوبا  زا  رکاسع  نبا 

ص:16

ص 43. ج 3 ، دادغب ، خیرات  . 6 - 1
ص 74. ج 8 ، تاقثلا ، . 7 - 2

ص 39. ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 8 - 3
مقر 1347. ص 190 ، ج 5 ، ءافعضلا ، یف  لماکلا  . 9 - 4

ص 18. ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  . 10 - 5
مقر 625. ص 82 و 83 ، ج 3 ، ءافعضلا ، یف  لماکلا  . 11 - 6

ص 331. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 12 - 7
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يردخ دیعس  یبا  زا  هیطع  زا  فاحجلا ، یبا  شمعا و  زا  سباع ، نب  یلع  زا  هداّجـس ، داّمح  نب  نسح  زا  یناولح ، يدّلخم  دمحم  وبا 
نأش رد  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  َکِّبَر » ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ «  نیا  هک  هدرک  لقن 

(1) .تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

دنس یسررب 

(3) .تسا هدرک  یفرعم  ٌلدع  ٌملاع و  ٌخیش  ار  وا  یبهذ  ،(2) و  ٌقودص ٌحلاص و  ٌخیش  ار  وا  يزوج  نبا  رهاط : نب  هیجو  - 

(4) .تسا قودص  لدع و  یبهذ  حیرصت  هب  تسا ، يروباشین  نسح  نب  دمحا  نامه  هک  يرهزا : دماح  وبا  - 

لدع قودص و  خیش  ار  وا  زین  یبهذ  (5) و  .تسا هدرک  یفرعم  تیاور  رد  نقتم  عامسلا و  حیحـص  ار  وا  مکاح  يدّلخم : دمحم  وبا  - 
(6) .تسا هتسناد  تلادع  خیش  و 

(8) و هتـسناد تابثأ  تاقث  زا  ار  وا  يروباشین  مکاح  (7) و  .دناد یم  هقث  ار  وا  يدادـغب  بیطخ  یناولح : میهاربا  نب  دـمحم  رکبوبا  - 
(10) .دناد یم  هقث  ار  وا  زین  يزوج  نبا  (9) و  .تسا هدرک  یفرعم  تبث  ظفاح  ار  وا  یبهذ 

ریخ زج  هب  وا  زا  : » هتفگ وا  ّقح  رد  لبنح  نب  دـمحا  هک  تسا  هجام  نبا  یئاسن و  دوواد و  یبا  لاجر  زا  وا  هداّجـس : داّمح  نب  نسح  - 
نم هب 

ص:17

ص 86. ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  همجرت  . 13 - 1
ص 54. ج 18 ، مظتنملا ، . 14 - 2

ص 109. ج 20 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 15 - 3

ص 254. ج 18 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 16 - 4

ص 540. ج 16 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 17 - 5
ص 539. ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 18 - 6

ص 398. ج 1 ، دادغب ، خیرات  . 19 - 7
ص 61. ج 15 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 20 - 8
ص 60. ج 15 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 21 - 9

ص 279. ج 12 ، مظتنملا ، . 22 - 10
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(3) .تسا هدرک  یفرعم  قودص  ار  وا  زین  رجح  نبا  ،(2) و  هتسناد دوخ  رصع  تاقث  املع و  ءّالجا  زا  ار  وا  یبهذ   (1)« .تسا هدیسرن 

.دش یسررب  ًالبق  ثیدح  دنس  لاجر  هیقب 

يدحاو تیاور   - 3

يدحاو تیاور 

زا یناولح ،)  ) یتولخ میهاربا  دّمحم  زا  نودمح ، نب  دّمحم  زا  يدلخم  دمحا  نب  نسح  زا  راّفـص ، یلع  نب  دمحم  دیعـسوبا  يدـحاو 
اَهُّیَأ ای  هیآ «  نیا  هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  هّیطع ، زا  فاّحج ، یبا  شمعا و  زا  سباع ، نب  یلع  زا  هداّجـس ، داّمح  نب  نسح 

.دش لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّقح  رد  مخ  ریدغ  زور  رد  َکِّبَر » ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا 

دنس یسررب 

دنـس رد  هّیطع  دوجو  هتـشاد  ثیدح  نیا  دنـس  هب  هک  یلاکـشا  اهنت  تاعجارملا » یلع  ّدرلا  یف  تانّیبلا   » دوخ باتک  رد  یبعز  دومحم 
.تسا نآ 

ار وا  يدع  نبا  هدرک و  فیعضت  ار  وا  زین  متاحوبا  هتسناد و  ثیدحلا  فیعـض  ار  وا  دمحا  ماما  هک  تسا  یـسک  هیطع  : » دیوگ یم  وا 
« .تسا هدروآ  باسح  هب  هفوک  نایعیش  زا 

: اریز تسا ؛ باوصان  عطق  روط  هب  فیعضت  نیا  یلو 

.دنا هدش  عقاو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  حدم  دروم  هک  تسا  نیعبات  زا  یفوع  هیطع  ًالّوا :

حیحص و  درفملا » بدألا   » باتک رد  يراخب  لاجر  زا  وا  ًایناث :

ص:18

ص 393. ج 11 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 23 - 1

ص 393. ج 11 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 24 - 2
ص 165. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 25 - 3
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.دنا هدرک  حدم  ار  اه  نآ  ًادیدش  ّتنس  لها  ياملع  هک  دیآ ، یم  باسح  هب  دمحا  هجام و  نبا  يذمرت و  دوواد و  یبا 

.دنتسه و مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  فارحنا  ندوب و  یبصان  هب  فورعم  هک  دنا  هدرک  فیعـضت  ار  وا  یناجزوج  لاثما  يرآ ،
دش رومأم  جاجح  رما  هب  هک  یماگنه  .داد و  یم  حیجرت  همه  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  نآ  تهج  هب  زین  وا  فیعضت  ببس 

یسک ره  ایآ  .دندیشارت  زین  ار  ششیر  دروخ و  قالـش  هبرـض  هجیتن 400  رد  درک و  عانتما  دـیوگ ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  ّبس  ات 
!؟ دوش فیعضت  دیاب  دیوگب  ار  ّقح  فرح 

يربح تیاور   - 4

هیآ هک  هدرک  لقن  ...ْغَِّلب » ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ «  ریسفت  رد  سابع  نبا  زا  حلاص ، یبا  زا  یبلک ، زا  نابح ، زا  نیـسح ، نب  نسح  زا  يربح 
تـسد سپ  .دنک  غالبا  تسا  وا  هرابرد  هچنآ  ات  دش  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .تسا  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد 

نم سک  ره   » (1) ؛» هاداـع نم  ِداـعو  هـالاو  نم  ِلاو  ّمهّللا  هـالوم ، ّیلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  : » دومرف تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
اب هک  ار  سک  ره  رادب  نمـشد  هتفریذپ و  ار  وا  تیالو  هک  ار  سک  ره  رادب  تسود  ایادـخ ! راب  .تسوا  يالوم  یلع  نیا  میوا  يالوم 

« .تسا هدرک  ینمشد  وا 

.تسا ربتعم  ّتنس  لها  دزن  تیاور  نیا  دنس 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  هیآ  لوزن  نأش 

یگمه دوراجلا ، یبا  هیواعم و  نب  دیرب  ملسم ، نب  دمحم  نیعا ، نب  ریکب  راسی ، نب  لیُضف  هرارز ، زا  حیحص  دنـس  اب  هللا  همحر  ینیلک 
مالسلا هیلع  یلع  تیالو  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ ، : » دننک یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 

ص:19

ص 262. يربح ، ریسفت  . 26 - 1
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(1) «. َنوُعِکار ْمُهَو  َهاکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  درک « : لزان  نینچ  وا  رب  داد و  نامرف 
نامرف هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هب  دنوادخ  سپ  تسیچ ، تیالو  نیا  دنتـسناد  یمن  نانآ  درک ، بجاو  ار  رمالا  یلوا  تیالو  دنوادخ 

، دیسر نامرف  نیا  نوچ  .دنک  یم  ریسفت  ار  ّجح  هزور و  تاکز و  زامن و  ماکحا  هک  هنوگ  نامه  دنک  ریسفت  نانآ  يارب  ار  تیالو  داد 
.درک عوجر  شراگدرورپ  هب  ترـضح  .دننک  بیذـکت  ار  وا  هتـشگرب و  ناشنید  زا  مدرم  دـنکن  دوب ، نارگنو  هدـش  گنتلد  ترـضح 

َنِم َکُمِـصْعَی  ُهَّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  داتـسرف « : یحو  نینچ  دنوادخ  سپ 
مخ ریدـغ  زور  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  تیـالو  یفرعم  هـب  تخاـس و  راکـشآ  ار  تیـالو  رما  ادـخ  ناـمرف  هـب  ترــضح  سپ  ِساـّنلا .»

(2)« ....دنهد عالطا  نابیاغ  هب  نارضاح  ات  داد  نامرف  مدرم  هب  ...تخادرپ و 

هباحص زا  ثیدح  نایوار 

هیلع یلع  ماما  نأش  رد  غیلبت »  » هیآ لوزن  رد  حیرص  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  يددعتم  تایاور  هباحص ، زا  لقن  هب  ّتنـس  لها  نادنمـشناد 
: لیبق زا  تسا ؛ مالسلا 

(3) .مقرا نب  دیز   - 1

(4) .يردخ دیعس  وبا   - 2

ص:20

هیآ 55. هدئام ، هروس  . 27 - 1
ح 5. ص 290 ، ج 1 ، یفاک ، . 28 - 2

ص 424. ج 1 ، ریدغلا ، . 29 - 3
خیرات نم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـمالا  همجرت  ص 117 ؛ ج 3 ، روـثنملا ، رد  ح 9:66 ؛ ص 173 ، ج 4 ، میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  . 30 - 4

ح 588. ص 85 ، ج 2 ، قشمد ،
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(1) .رکاسع نب  هَّللادبع   - 3

(2) .دوعسم نب  هَّللادبع   - 4

(3) .يراصنا هَّللادبع  نب  رباج   - 5

(4) .هریرهوبا  - 6

(5) .یملسا یفوا  یبا  نب  هَّللادبع   - 7

(6) .يراصنا بزاع  نب  ءارب   - 8

نیعبات زا  ثیدح  نایوار 

: زا دنترابع  دنناد  یم  ریدغ  زور  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  ار  هیآ  لوزن  هک  نانآ  زین  نیعبات  زا  و 

(7) .مالسلا هیلعرقاب  ماما   - 1

(8) .مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما   - 2

(9) .یفوع دعس  نب  هیطع   - 3

ص:21

ص 92؛ ج 4 ، ناـیبلاو ، فشکلا  ح 349 ؛ ص 240 ، مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقاـنم  ح 133 ؛ ص 162 ، یلامالا ، . 31 - 1
ح 240. ص 239 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش 

حور ص 60 ؛ ج 2 ، ریدقلا ، حتف  ص 117 ؛ ج 3 ، روثنملا ، ّرد  ح 346 ؛ ص 239 ، مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  . 32 - 2
ص 282. ج 4 ، یناعملا ،

ح 249. ص 255 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 33 - 3
ح 120. ص 158 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  ح 244 ؛ ص 249 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 34 - 4

ح 247. ص 252 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 35 - 5
ص 92. ج 4 ، نایبلاو ، فشکلا  ص 50 ؛ ج 12 ، بیغلا ، حیتافم  . 36 - 6

حیتافم ح 248 ؛ ص 254 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  باب 39 ؛ ص 119 ، ج 1 ، هدوملا ، عیبانی  ص 92 ؛ ج 4 ، نایبلاو ، فشکلا  . 37 - 7
ص 206. ج 18 ، يراقلا ، هدمع  ص 50 ؛ ج 12 ، بیغلا ،

ح 41. ص 285 ، يربحلا ، ریسفت  . 38 - 8
ح 16. ص 86 ، یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  نم  لعتشملا  رونلا  . 39 - 9
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(1) .یلع نب  دیز   - 4

(2) .یلامث هزمح  وبا   - 5

هماع ياملع  زا  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا ؛ هدرک  لقن  دوخ  بتک  رد  ار  ثیدح  نیا  هماع  ءاملع  زا  يرایسب  تعامج 

(3) .يربط رفعج  وبا   - 1

(4) .يزار متاح  یبا   - 2

(5) .یلماحم هَّللادبع  وبا  ظفاح   - 3

(6) .هیودرم نبا  ظفاح   - 4

(7) .یبلعث قاحسا  وبا   - 5

(8) .یناهفصا میعن  وبا   - 6

(9) .يروباشین يدحاو   - 7

(10) .یناکسح مکاح   - 8

(11) .یناتسجس دیعس  وبا   - 9

(12) .یعفاش رکاسع  نبا  مساقلاوبا   - 10

(13) .يزار رخف   - 11

ص:22

ح 348. ص 240 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  . 40 - 1
ح 347. ص 240 ، نامه ، . 41 - 2
.ریدغلا ثیدح  قیرط  یف  هیالولا  . 42 - 3

ص 57. ج 2 ، ریدقلا ، حتف  ص 298 ؛ ج 2 ، روثنملا ، ّرد  . 43 - 4
ح 3291. ص 603 ، ج 11 ، لامعلا ، زنک  . 44 - 5

ص 298. ج 2 ، روثنملا ، ّرد  . 45 - 6
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ص 92. ج 4 ، نایبلاو ، فشکلا  . 46 - 7
ص 86. مالسلا ، هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  . 47 - 8

ص 135. لوزنلا ، بابسا  . 48 - 9
ح 249. ص 255 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 49 - 10

ص 121. ج 1 ، فئارطلا ، زا  لقن  هب  هیالولا ، باتک  . 50 - 11
ص 237. ج 12 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  . 51 - 12

ص 49. ج 12 ، ریبکلا ، ریسفتلا  . 52 - 13
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(1) .یعفاش یبیصن  ملاس  وبا   - 12

(2) .یئوّمح مالسالا  خیش   - 13

(3) .ینادمه یلع  دیس   - 14

(4) .یکلام غابص  نبا   - 15

(5) .ینیع یضاق   - 16

(6) .يروباشین نیدلا  ماظن   - 17

(7) .يدبیم نیدلا  لامک   - 18

(8) .یطویس نیدلا  لالج   - 19

(9) .یناشخدب دمحم  ازریم   - 20

(10) .یسولآ نیدلا  باهش   - 21

(11) .یناکوش یضاق   - 22

(12) .یفنح يزودنق   - 23

(13) .هدبع هدمحم  خیش   - 24

غیلبت هیآ  هرابرد  هعیش  هاگدید 

نینمؤملاریما تیالو  « َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  قادصمو «  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  هب  طوبرم  غیلبت  هیآ  تسا  دـقتعم  هعیش 
: اریز تسا ؛ مالسلا  هیلع 

ص:23

ص 16. لوؤسلا ، بلاطم  . 53 - 1
ح 120. ص 158 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 54 - 2

.مجنپ تّدوم  یبرقلا ، هدوم  . 55 - 3
ص 42. همهملا ، لوصفلا  . 56 - 4

ص 206. ج 18 ، يراخبلا ، حیحص  حرش  یف  يراقلا  هدمع  . 57 - 5
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ص 194. ج 6 ، ناقرفلا ، بئاغر  نآرقلا و  بئارغ  . 58 - 6
ص 406. نینمؤملاریما 7 ، ناوید  حرش  . 59 - 7

ص 116. ج 3 ، روثنملا ، ّرد  . 60 - 8
لصف 11. باب 3 ، ، 36 ص 34 -  هاجنلا ، حاتفم  . 61 - 9

ص 192. ج 6 ، یناعملا ، حور  . 62 - 10
ص 60. ج 2 ، ریدقلا ، حتف  . 63 - 11

باب 39. ص 119 ، ج 1 ، هدوملا ، عیبانی  . 64 - 12
ص 463. ج 6 ، رانملا ، . 65 - 13
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غالبا ربمایپ  تلاسر  ایوگ  دوشن  غالبا  عوضوم  نیا  رگا  هک  يّدح  هب  تسا ، هدرک  يرایـسب  مامتها  دروم  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  ًالّوا :
تانوؤش فیاظو و  راد  هدهع  هک  تسین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینیـشناج  تماعز و  تماما و  هلأسم  زج  يرما  نیا  .تسا و  هدشن 

.تسا یحو  زج  هب  ّیبن 

ار نآ  فوخ  اریز  تسا ؛ هدوب  راوـشد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  يارب  رما  نیا  غـالبا  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  قوـف  هیآ  زا  ًاـیناث :
اب بلطم -  نیا  و  دـنهد ، داب  رب  ار  وا  هلاـس  تامحز 23  ّتتـشت ، فالتخا و  داجیا  اب  هدرک و  یچیپرـس  وا  ناـمرف  زا  مدرم  هک  هتـشاد 

.تسا هدوبن  يرگید  زیچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  غالبا  زج  خیرات -  هب  هعجارم 

هیحاـن زا  (1) و  هتـشاد تّوبن  رب  قاـثیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـید  میهاوـخ  نآرق  تاـیآ  رد  یلاـمجا  یـسررب  کـیرد 
ربارب رد  هدرکن و  یهاتوک  چیه  اه  مایپ  ندـناسر  ادـخ و  نید  غیلبت  رد  ور  نیا  زا   (2) .تسا هدوب  ربص  تماقتـسا و  هب  رومأم  دنوادخ 

اه مایپ  غالبا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ   (3) .تسا هدرواین  دورف  میلـست  رـس  زگره  اه  ییوج  هناهب  لوقعم و  ریغ  تساوخرد 
زا يایحتـسا   (4)، دـیز رـسمه  بـنیز  ناتـساد  دـننام  دوـب ، یم  نیگنـس  نارگید  يارب  نآ  لّـمحت  یعوـن  هـب  هـک  يدراوـم  رد  یتـح 

.تسا هدرکن  راذگورف  رگید  رما  ای  دوخ و  زا  سرت  لیلد  هب  ار  يزیچ  ثحب و ...  دروم  هیآ  نیمه  غالبا   (5)، نانمؤم

ص:24

هیآ 7. بازحا ، هروس  . 66 - 1
هیآ 12. دوه ، هروس  . 67 - 2

هیآ 15. سنوی ، هروس  . 68 - 3
هیآ 37. بازحا ، هروس  . 69 - 4

هیآ 53. نامه ، . 70 - 5
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میخو ياهدمایپ  نآ ، درک و  وجتـسج  لتق ) زا  سرت  هن   ) رگید ياج  رد  دـیاب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ینارگن  لد  لیلد  نیاربانب ،
لمع طبح  هب  رجنم  هک  هدوب  مایپ  نیا  ربارب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نارای  زا  یخرب  یفنم  لمعلا  سکع  ناقفانم و  بیذـکت 

یم ماکان  تلاسر  لصا  یّتح  تلاسر و  همادا  نانآ ، رفک  بیذکت و  اب  رگید  يوس  زا  .دـش و  یم  ناقفانم  رفک  قافن و  تّدـش  نانآ و 
.دش یم  نید  مده  بجوم  دنام و 

.دنناد یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  هرابرد  ار  لامکا »  » هیآ لوزن  نأش  یّنس ، هعیش و  قرط  زا  زین  دنسلا  حیحص  تایاور  ًاثلاث :

رومأم هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  رما  َکِّبَر » ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  زا «  دوصقم  هک  نیا  هجیتن 
.تسا هدوب  نآ  غالبا  هب 

ص:25
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تاهبش یسررب 

هراشا

تیالو تادـّیؤم  زا  هتـشادن و  ریدـغ  هلأسم  هب  یطبر  ات  دـنا  هدـمآرب  هیآ  يارب  يرگید  هیجوت  ددـص  رد  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  تاهیجوت  نیا  کنیا  .دیاین  باسح  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

هنیدم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تظفاحم  دروم  رد  هیآ  لوزن   - 1

زا سپ  یلو  دش  یم  تظفاحم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هیآ  نیا  لوزن  زا  شیپ  دنیوگ : یم  تایاور  زا  یخرب  ساسا  رب  ّتنـس  لها 
دهاوخ ظفح  ار  نم  دنوادخ  دـیورب ، : » دـندومرف و  دنتـساوخ ، ار  نانابهگن  رذـع  ناشیا ، ناج  ظفح  رب  دـنوادخ  نیمـضت  نآ و  لوزن 

« .درک

خساپ

دانتـسا اهنت  اه  نآ  رد  هکلب  درادـن ، یتافانم  نآ  اب  تسین و  هیآ  لوزن  دروم  نایب  ددـصرد  رودـص ، زارحا  ضرف  رب  تایاور  نیا  ًـالّوا :
زا صیخرت  نیا  هدش  حیرصت  تایاور  زا  یخرب  نتم  رد  نوچ  دهد و  یم  ناشن  هیآ  نیا  زا  یشخب  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  تافو  ات  مخ  ریدغ  هلصاف  رد  دراد  لامتحا  تسا ، هدوب  هنیدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیحان 
.دشاب

تثعب رخاوا  رد  یندم و  روکذـم  هیآ  نوچ  هک  دـنقفتم  لوق  نیا  رب  هتـسناد و  بیرغ  ار  تایاور  نیا  ّتنـس  لها  نارّـسفم  ًاساسا  ًایناث :
.درادن يدنویپ  هکم  رد  بلاط  وبا  تسارح  اب  تسا ، هدش  لزان 

ص:26
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دناوت یمن   (1)، دـشاب هدـش  لزاـن  تثعب  رخاوا  رد  هنیدـم  رد  يرگید  تثعب و  لـئاوا  رد  یکی  راـب  ود  قوف  هیآ  هک  نیا  هب  لوق  ًاـثلاث :
هیلع هللا  یلصربمایپ  ظفح  رب  دنوادخ  نیمـضت  نآ  رد  دشاب و  هدش  لزان  تثعب  لئاوا  رد  هیآ  هک  ضرف  رب  اریز  دنک ؛ لح  ار  یلکـشم 

.دوب دهاوخن  شنارای  طسوت  هنیدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ینابهگن  هب  يزاین  یلو  دشاب  هلآو 

هکم رد  تسارح  دروم  رد  هیآ  لوزن   - 2

: دومرف ترضح  دمآ ؟ نارگ  امـش  رب  هیآ  مادک  دش : لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  یطویس 
ُلوُسَّرلا اَهُّیَأ  ای  تفگ «  دش و  لزان  نم  رب  لیئاربج  .دـندوب  اجنآ  رد  مدرم  ریاس  برع و  ناکرـشم  مدوب و  انم  رد  ّجـح  مسوم  مایا  رد  »

وا يارب  مناسرب و  ار  مراگدرورپ  مایپ  اـت  دـنک  یم  يراـی  ارم  یـسک  هچ  مدرم ! يا  مداد : ادـن  متـساخرب و  نم  ...َکـَْیلِإ » َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب 
سک چیه  سپ  .دیور  تشهب  هب  دیبای و  تاجن  هدش ، راگتـسر  ات  میادخ  لوسر  نم  هَّللا و  ّالا  هلا  ال  دییوگب : مدرم ! يا  .دـشاب  تشهب 

: دـنتفگ دـنتخادنا و  ناـهد  بآ  متروص  رد  دـنداد و  رارق  فدـه  گنـس  كاـخ و  اـب  ارم  هک  نآ  زج  دوـبن  كدوـک  نز و  درم و  زا 
(2)« .دنار بقع  هب  ار  نانآ  داد و  تاجن  نانآ  تسد  زا  ار  ترضح  دمآ و  سابع  ناشیا  يومع  سپ  ...تسا  وگغورد 

خساپ

: اریز دنزاسب ؛ یتلیضف  نایولع  ربارب  رد  ات  هدوب  سابعلا  ینب  تایلعج  تاعوضوم و  زا  ثیدح 

.درادن یهجو  مه  لوزن  رارکت  .تسا و  هدشن  لزان  هکم  رد  تثعب  لئاوا  رد  یّنس  هعیش و  قافتا  هب  روکذم  هیآ  ًالّوا :

ص:27

ص 79. ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  . 71 - 1
ص 61. ج 2 ، ریدقلا ، حتف  ص 290 ؛ ج 4 ، یناعملا ، حور  ص 17 ؛ ج 3 ، روثنملا ، ّرد  . 72 - 2
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.دراد نومضم  نیا  اب  فلاخم  هک  یثیداحا  مامت  اب  تسا  تفلاخم  تسا و  دحاو  ربخ  ثیدح  نیا  ًایناث :

!! رامنا ینب  اب  گنج  رد  هیآ  لوزن   - 3

رس رب  ترضح  رامنا ، ینب  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  گنج  رد  : » دیوگ یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  لقن  هب  متاح  یبا  نبا 
دـمآ و ربمایپ  دزن  يو  ...درک  ار  ترـضح  نتـشک  دـصق  راّجن  ینب  زا  ثراح » نب  ثروغ   » اـی ثراو »  » ماـن هب  يدرم  .دنتـسشن  یهاـچ 
وا هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .داتفا  هدروخ و  زیل  شتـسد  زا  هاگ  نآ  .داد  يو  هب  ار  نآ  ترـضح  .میوبب  ات  هدب  ار  تریـشمش  تفگ :

َْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  دـش « : لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ  .دـش  عنام  یهد  ماـجنا  یتساوخ  یم  هچنآ  وت و  نیب  دـنوادخ  دومرف :
(1) «. َکِّبَر ْنِم 

خساپ

(2)« .تسا بیرغ  تروص  نیدب  رباج  ثیدح  : » دیوگ یم  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  ریثک  نبا  ًالّوا :

نهو ببـس  لقن  رد  فالتخا  (3) و  .دـنک یم  لقن  يرگید  وحن  هب  ار  نآ  هریره  وبا  اریز  تسا ؛ فـالتخا  ناتـساد  نیا  لـقن  رد  ًاـیناث :
.تسا تیاور 

مایپ غالبا  رطاخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  ظـفح  رب  تنامـض  نآ  رد  اریز  درادـن ؛ يراـگزاس  هیآ  نتم  اـب  ناتـساد  نیا  ًاـثلاث :
.دشاب یم  دنوادخ 

، روکذـم هیآ  قبط  دـنوادخ  تثعب ، رخاوا  رد  نآ  رثا  رد  اـت  هتـشادن  یگزاـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لـتق  يارب  هئطوـت  ًاـعبار :
.دنک هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ظفح  رب  تنامض 

ص:28

ح 6614. ص 1173 ، ج 4 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  . 73 - 1
ص 79. ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  . 74 - 2

ص 79. ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص 119 ؛  ج 3 ، روثنملا ، ّرد  ص 152 ؛ یطویس ، لوزنلا ، بابسا  . 75 - 3
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هیلع هللا  یلـصربمایپ  ینارگن  اه  نآ  رد  اریز  دراد ؛ تافانم  هدـش  لقن  یّنـس  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یتایاور  مامت  اب  نایرج  نیا  ًاـسماخ :
.تسا هدش  لزان  ناشیا  رب  هک  هدوب  يروتسد  ِغیلبت  زا  هلآو 

صاصق مجر و  هرابرد  هیآ  لوزن   - 4

رب صاصق  مجر و  مکح  هرابرد  هک  ار  هچنآ  ات  داد  روتسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  : » دنیوگ یم  هیآ  لوزن  نأش  رد  ّتنـس  لها  زا  یخرب 
يانز مجر  مکح  زا  يوحن  هب  دنتـساوخ  یم  هک  دوب  دوهی  عضوم  ربارب  رد  يدروخرب  نالعا  نیا  عقاو  رد  .دنک  نالعا  هدش  لزان  يو 

زا اـت  دنداتـسرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  ار  يدارفا  ور  نیا  زا  .دـننک  رارف  تسا  هدـمآ  تاروت  رد  هک  صاـصق  هنـصحم و 
(1) .دروآ ار  صاصق  مجر و  مکح  دش و  لزان  لیئربج  دننک ، لاؤس  عوضوم  ود  نیا  هرابرد  ناشیا 

.دشاب یم  هراب  نیا  رد  تسا ، هدئام  هروس  نیمه  رد  ثحب  دروم  هیآ  زا  شیپ  هک  ات 43  تایآ 41  دنیوگ : یم  ّتنس  لها  زا  دارفا  نیا 

خساپ

.تسا هباحص  مامت  لاوقا  اب  فلاخم  لیلد و  نودب  لوق  نیا  ًالّوا :

ناشیاج رس  هدش و  رام  رات و  تثعب  رخاوا  رد  هروس  نیا  لوزن  نامز  رد  دوهی  نوچ  تسا ، یفاک  لوق  نیا  ّدر  رد  تایآ  نیا  نتم  ًایناث :
.دهد وا  هب  ظفح  هدعو  دنوادخ  ات  دنناسرب  ینایز  ترضح  هب  دنناوتب  هک  دنتشادن  رارق  یتیعقوم  رد  دندوب و  هتسشن 

!! دوهی رکم  هرابرد  هیآ  لوزن   - 5

، هدرک ریسفت  دوهی  رکم  دروم  رد  ار  غیلبت »  » هیآ هک  یسک  نیلوا 

ص:29

ص 48. ج 12 ، بیغلا ، حیتافم  ص 51 ؛ ج 2 ، لیزنتلا ، ملاعم  ریسفت  ص 206 ؛ ج 18 ، يراقلاهدمع ، . 76 - 1
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رخف  (2) .دنا هدرک  رایتخا  ار  ریـسفت  لوق و  نیا  يزار  رکب  یبا  نب  دمحم  يوغب و  يربط و  يو  زا  سپ  (1) و  .تسا نامیلس  نب  لتاقم 
بـسانت ای  قایـس  زین  ار  نآ  لیلد  اـهنت  هدـیزگرب و  ار  لوق  نیمه  ثحب  دروم  هیآ  لوزن  دروم  رد  ناوارف  تـالامتحا  زا  سپ  زین  يزار 

(3) .تسا نایدوهی  هرابرد  یگلمج  هک  هتسناد  دعب  لبق و  تایآ 

خساپ

دوهی عقوم  نآ  رد  و  تسا ، هدـش  لزاـن  عادولا  هجح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  تسا  يا  هروس  نیرخآ  هدـئام  هروـس  ًـالّوا :
اه نآ  زا  ینابهگن  تمصع و  تظفاحم و  هب  جایتحا  دشاب و  هتـشاد  فوخ  اه  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ات  دنا  هتـشادن  یتکوش 

.دشاب هتشاد 

.درک کّسمت  انعم  کی  روهظ  رب  نآ  تایآ  قایس  هب  ناوتب  ات  هدوبن  نآ  لوزن  بیترت  ساسا  رب  دوجوم  نآرق  ًایناث :

.تشاد دهاوخن  يروهظ  رگید  ياه  هنیرق  تایاور و  ّصن  ربارب  رد  تسا و  یماقم  هنیرق  نتشاد ، روهظ  ضرف  رب  قایس  ًاثلاث :

رد ریخأت  بجوم  هک  دش  مامت  نارگ  نانآ  رب  يردـق  هب  درک و  لزان  دوهی  هرابرد  دـنوادخ  هک  یمکح  يزار ، رخف  هتفگ  رب  انب  ًاعبار :
امش باتک  لها  يا  « » ...یَّتَح ْیَش ٍء  یلَع  ُْمتَْسل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  دوب « : نیا  دیدرگ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يوس  زا  نآ  غالبا 
: » دراد دوهی  هب  يرتدـنت  باـطخ  هروس  نیمه  هیآ 64  رد  هیآ  نیا  زا  شیپ  نآرق  هک  یلاـح  رد  ....هـک » نآ  اـت  دـیتسین  زیچ  چـیه  رب 

اِمب اُونُِعلَو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَّلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاقَو 

ص:30

ص 491 و 492. ج 1 ، نامیلس ، نب  لتاقم  ریسفت  . 77 - 1
، اهتبوجا دیجملا و  نآرقلا  هلأسا  ریـسفت  ص 51 ؛  ج 2 ، يوغب ، لیزنتلا ، ملاعم  ریـسفت  ص 307 ؛ ج 4 ، يربط ، نایبلا ، عماـج  . 78 - 2

ص 74. يزار ،
ص 50. ج 12 ، بیغلا ، حیتافم  . 79 - 3
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رود یهلا   ] تمحر زا  نخـس  نیا  رطاخ  هب  و  داب ! هتـسب  ناشیاه  تسد  تسا ، هتـسب  ریجنز ] اب   ] ادـخ تسد  دـنتفگ : دوهی  و  « ؛» ...اُولاق
« ....دنوش

اه نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یناقفانم  هک  دشاب  هتکن  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  دوهی  تایآ  نیب  رد  هیآ  نیا  دوجو  ًاسماخ :
.دنتلالض رفک و  رد  نانآ  خنس  زا  دوهی و  هلزنم  هب  تشاد  فوخ 

ص:31
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لامکا هیآ 

هراشا

ص:33
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هراشا

ثیدـح يارب  یمکحم  رایـسب  هناوتـشپ  دـناوت  یم  دراد و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  تماما و  رب  تلالد  هک  یتاـیآ  هلمج  زا 
ْمَُکل ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  دـیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  لامکا »  » هب فورعم  هیآ  دـشاب ، تماـما  تیـالو و  ياـنعم  هداـفا  رد  ریدـغ » »
ماـمت امـش  رب  ار  دوـخ  تمعن  مدرک و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما   » (1) ؛» ًاـنیِد َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد 

« .متفریذپ امش  نییآ  ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و 

ثحب و هب  کنیا  .تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هیآ  هک  هدـش  دراو  نیقیرف  زا  يرایـسب  تایاور  هیآ ، لـیذ  رد 
.میزادرپ یم  نآ  هرابرد  یسررب 

ثیداحا یسررب 

حیضوت

یپ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نأش  رد  هیآ  لوزن  اب  هطبار  رد  دنسلا » حیحـص   » یتایاور دوجو  هب  ّتنـس ، لها  یثیدح  رداصم  هب  هعجارم  اب 
: میزادرپ یم  تایاور  نیا  زا  یخرب  یسررب  هب  کنیا  میرب ، یم 

یناهفصا میعن  یبا  تیاور   - 1

یناهفصا میعن  یبا  تیاور 

نوراه وبا  زا  عیبر ، نب  سیق  زا  ینامح ، ییحی  زا  هبیـش ، وبا  نب  نامثع  نب  دّمحم  زا  دّلخم ، نب  یلع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  زا  میعن  وبا 
ریدغ زور  رد  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک : دنک  یم  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  يدبع ،

ص:34

هیآ 3. هدئام ، هروس  . 80 - 1
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هبنـشجنپ زور  رد  هعقاو  نیا  .دـننکب و  دوب  تخرد  ریز  كاشاخ  راخ و  هچ  ره  هک  درک  رما  .دومن و  توعد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هب  مخ 
ياه لغب  ریز  يدیفـس  مدرم  هک  يّدح  هب  دومن ، دنلب  ار  ود  ره  تفرگ و  ار  وا  ياهوزاب  هاگ  نآ  دز ، ادـص  ار  مالـسلا  هیلع  ّیلع  .دوب 

ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  دـش « : لزان  هیآ  نیا  هک  نیا  ات  دـندشن  قّرفتم  مدرم  .دـندرک  هدـهاشم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
نید و ندرک  لـماک  رب  ربکا  هَّللا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سپ  ًاـنیِد » َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  یتَـمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو 

سپ میوا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف : هاگ  نآ  .نم  زا  دـعب  ّیلع  تیالو  هب  نم و  تلاسر  هب  راگدرورپ  تیاضر  و  تمعن ، ندومن  ماـمت 
ره .راد و  نمشد  ار  وا  دومن  ینمـشد  وا  اب  هک  ره  رادب و  تسود  ار  وا  تفریذپ  ار  وا  تیالو  سک  ره  ایادخ  راب  تسوا ، يالوم  ّیلع 

(1)  . ...امن شراخ  درک  راخ  ار  وا  سک  ره  نک و  يرای  درک  يرای  ار  وا  سک 

دنس یسررب 

راد هک  تسا ، وا  نیمزالم  يربط و  ریرج  نبا  نادرگاش  ناگرزب  زا  يو  مّرحم ؛ نبا  هب  فورعم  دّلخم  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دـمحم  - 
هب دنا  هدرک  فیعـضت  ار  وا  یخرب  رگا  (2) و  .تسا هدرک  ریبعت  ماما  هب  وا  زا  یبهذ  و  دـنا ، هتـسناد  ربتعم  ار  وا  یناقرب  رکب  وبا  ینطق و 

.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  ثیداحا  لقن  تهج 

یم يدـع  نبا  .تسا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  هرزج  حـلاص  و  هدرک ، ریبعت  ظفاح  ماما  هب  ار  وا  یبهذ  هبیـش ، یبا  نب  ناـمثع  نب  دّـمحم  - 
(3) .منک لقن  ار  نآ  ات  ما  هدیدن  يرکنم  ثیدح  وا  زا  نم  دیوگ :

ص:35

.یناهفصا میعن  یبا  زا  نآرقلا  نم  ّیلع  لزنام  باتک  زا  لقن  هب  ص 61 و 62 ، نیبملا ، یحولا  صئاصخ  . 81 - 1
ص 26. ج 3 ، بهذلا ، تارذش  ص 331 ؛ دادغب ج 1 ، خیرات  ص 61 ؛ ج 16 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 82 - 2

ص 43. ج 3 ، دادغب ، خیرات  . 83 - 3
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هب ّتنـس  لها  ناگرزب  زا  ود  نیا  لاثما  نّیطم و  متاح و  یبا  خـیاشم  زا  زین  .تسوا و  حیحـص  رد  ملـسم  لاجر  زا  وا  ینامح ؛ ییحی  - 
زا رگید  یهورگ  زین  .تسا و  هدومن  یفرعم  هقث  قودـص و  ار  وا  هک  دـنا  هدرک  لقن  نیعم  نب  ییحی  زا  يا  هدـع  .دـنیآ و  یم  باسح 

هدوب وا  دـسح  تهج  هب  هتفگ  تسیاشان  ینخـس  وا  هرابرد  سک  ره  .دـنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  لاجر )  ) لیدـعت حرج و  لـها  ياـملع 
(1) .تسا هدوب  مالسا  تلم  ریغ  رب  وا  هک  هتفگ  یم  هیواعم  هرابرد  هتشادن و  تسود  ار  نامثع  وا  هک  دنا  هتفگ  .تسا 

(2) .تسا هتسناد  قودص  ار  وا  رجح  نبا  .دیآ و  یم  باسح  هب  هجام  نبا  يذمرت و  دوواد و  یبا  لاجر  زا  وا  عیبر ؛ نب  سیق  - 

و دابعلا ،» لاعفا  قلخ   » رد يراـخب  لاـجر  زا  هدوب و  نیعباـت  ریهاـشم  زا  وا  تسا ، نیوج  نب  هراـمع  ناـمه  يو  يدـبع ؛ نوراـه  وبا  - 
وا رب  عّیـشت  تهج  هب  یخرب  هچرگ  .تسا  هدوب  ّتنـس  لها  ناگرزب  زا  نارگید  نیداّـمح و  يروث و  خویـش  زا  هجاـم و  نبا  يذـمرت و 

هدش دراو  ّتنـس  لها  حاحـص  زا  باتک  ود  يراخب و  بتک  رد  وا  ثیدح  اریز  دننک ؛ ّدر  ار  وا  دنناوت  یمن  یلو   (3)، دنا هتفرگ  هدرخ 
(4) .تسین وا  ثیدح  هب  ّرضم  يو  تقادص  دوجو  اب  عّیشت  هک  هدیسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  هک  نیا  رگید  .تسا و 

يدادغب بیطخ  تیاور   - 2

يدادغب بیطخ  تیاور 

یلع زا  نارشب ، نب  دّمحم  نب  ّیلع  نب  هَّللا  دبع  زا  يدادغب  بیطخ 

ص:36

ص 218-213. ج 11 ، بیذهتلا ، بیذهت  . 84 - 1
ص 128. ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 85 - 2

ص 361 و 362. ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  . 86 - 3
.يرابلا حتف  همدقم  ك.ر : . 87 - 4
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زا بذوش ، نبا  زا  یشرق ، هعیبر  نب  هرمض  زا  یلمر ، دیعس  نب  یلع  زا  لاّلخ ، بّویا  نب  یسوم  نب  نوشبح  رصن  وبا  زا  ظفاح ، رمع  نب 
تصش باوث  دریگب ، هزور  هّجح  يذ  مهدجه  زور  رد  سک  ره  تفگ : هک  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  بشوح ، نب  رهـش  زا  قاّرو ، رطم 

بلاط یبا  نب  یلع  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ینامز  تسا ، مخ  ریدغ  زور  زور ، نآ  .دش و  دـهاوخ  هتـشون  وا  رب  هزور  هام 
ّیلع سپ  میوا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف : ادخ ! لوسر  يا  يرآ ، دنتفگ : متسین ؟ نینمؤم  ّیلو  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع 

نآ .يدـش  ناملـسم  ره  يالوم  نم و  يالوم  وت  بلاط ! یبا  رـسپ  يا  داب  كرابم  داب ، كرابم  تفگ : باطخ  نب  رمع  .تسوا  يالوم 
.(1) « ... ...ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  درک « : لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هاگ 

دنس یسررب 

(2) .تسا هتسناد  لدع  ار  وا  زین  یبهذ  .تسا و  هدرک  یفرعم  تبث و ...  هقث ، قودص ، ار  وا  يدادغب  بیطخ  م 415 ؛)  ) نارشب نبا  - 

(3) .دنا هدرک  دیجمت  رایسب  ار  وا  لاجر  ياملع  هک  م 388 )  ) تسا ینطقراد  يو  ظفاح ؛ نب  یلع  - 

.تسا هدرکن  رکذ  یفلاخم  لوق  وا  هرابرد  هدرک و  قیثوت  ار  وا  زین  يدادغب  بیطخ  هتسناد و  قودص  ار  وا  یبهذ  نوشبح ؛ رصن  وبا  - 

(4) .دیوگب یتّمذم  وا  هرابرد  هک  مدیدن  ار  یسک  لاح  هب  ات  دیوگ : یم  هدرک و  وا  تقاثو  هب  حیرصت  یبهذ  یلمر ؛ دیعس  نب  ّیلع  - 

ص:37

ص 290. ج 8 ، دادغب ، خیرات  . 88 - 1
ص 311. ج 17 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 89 - 2

ص 449. ج 16 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 34 ؛ ج 12 ، دادغب ، خیرات  . 90 - 3
ص 125. ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  . 91 - 4
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دبع .تسا  ّتنس  لها  حاحـص  زا  رگید  حیحـص  راهچ  و  درفملا » بدالا   » باتک رد  يراخب  لاجر  زا  وا  م 202 ؛)  ) هعیبر نب  هرمض  - 
نیعم نب  ییحی  زا  یمراد ، دیعس  نب  نامثع  .دیآ  یم  باسح  هب  تاقث  زا  ثیدحلا و  حلاص  وا  هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  دمحا  نب  هَّللا 

وا زا  لضفا  هک  هتفگ  هتـسناد و  ّریخ  نومأم  هقث  ار  وا  دعـس  نب  دّـمحم  و  حـلاص ، ار  وا  متاـح  وبا  و  هدرک ، لـقن  ار  وا  قیثوت  یئاـسن  و 
(1) .درادن دوجو 

قیثوت ار  وا  یتعامج  دیوگ : یم  یبهذ  .تسا  هجام  نبا  یئاسن و  يذمرت و  دوواد و  یبا  لاجر  زا  وا  م 156 ؛)  ) بذوش نب  هَّللا  دبع  - 
هب ام  خیاشم  تاقث  زا  بذوش  نبا  هک  هدرک  لقن  نایفـس  زا  (3) و  .تسا هدومن  یفرعم  دباع  قودـص  ار  وا  رجح  نبا  ،(2) و  دنا هدرک 

باسح هب  تاقث  هلمج  رد  ار  وا  زین  ناّبج  نبا  .تسا و  هدرک  یفرعم  هقث  ار  وا  زین  یئاسن  رامع و  نبا  نیعم و  نبا  .دـیآ و  یم  باـسح 
(4) .تسا هدروآ 

(5) .تسا حاحص  نابحاص  زا  رگید  رفن  راهچ  ملسم و  لاجر  يراخب و  لاجر  زا  وا  م 129 ؛)  ) قاّرو رطم  - 

باسح هب  حاحص  نابحاص  زا  رگید  رفن  راهچ  ملسم و  و  درفملا » بدالا   » باتکرد يراخب  لاجر  زا  وا  م 112 ؛)  ) بشوح نب  رهش  - 
(6) .تسا یفاک  ّتنس  لها  دزن  وا  قیثوت  رد  انعم  نیمه  دیآ و  یم 

رکاسع نبا  تیاور   - 3

رکاسع نبا  تیاور 

.تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  فلتخم  قرط  هب  رکاسع  نبا 

ص:38

ص 319 و 320. ج 13 ، لامکلا ، بیذهت  . 92 - 1
ص 356. ج 1 ، فشاکلا ، . 93 - 2

ص 423. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 94 - 3
.261 ص 255 -  ج 5 ، بیذهتلا ، بیذهت  . 95 - 4

ص 252. ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  ص 551 ؛ ج 28 ، لامکلا ، بیذهت  . 96 - 5

ص 355. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ص 578 ؛ ج 12 ، لامکلا ، بیذهت  . 97 - 6
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.دش رکذ  ًالبق  هک  هدرک  لقن  يدادغب  بیطخ  زا  دنس  کی  هب 

دیعـس نب  یلع  زا  دمحا ، نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  زا  دمحا ، نب  رمع  زا  يدـتهم ، نب  نیـسح  زا  یفرزم ، نب  رکب  وبا  زا  رگید  يدنـس  رد 
(1) .تسا هدرک  لقن  ار  لبق  نومضم  نامه  هریره ، یبا  زا  بشوح  نب  رهش  زا  قاّرو ، رطم  زا  بذوش ، نبا  زا  هرمض ، زا  یّقر ،

دنس یسررب 

»(2) و .دوب هدـیقعلا  نسح  ملاـع و  تبث ، يدرم  مدینـش ، ثیدـح  وا  زا  نم  : » دـیوگ یم  يزوج  نبا  م 527 ؛)  ) یفرزم نـب  رکب  وـبا  - 
(3) .تسا هتسناد  نقتم  هقث و  ار  وا  زین  یبهذ 

(4) .دنا هدرک  یفرعم  تّجح  هقث  ار  وا  یناعمس  و  هقث ، ار  وا  يدادغب  بیطخ  م 465 ؛) ، ) يدتهم نب  نیسحلا  وبا  - 

دیلولا وـبا  ینطقراد و  و  نیما ، هقث  ار  وا  ـالوکام  نبا  يدادـغب و  بیطخ  م 385 ،)  ) تسا نیهاـش  نبا  ناـمه  هک  وا  دـمحا ؛ نب  رمع  - 
(5) .تسا هدرک  یفرعم  ظفاح  قودص  خیش  ار  وا  یبهذ  و  هقث ، ار  وا  يرهزا  یجاب و 

.تسا قباس  يرینلا  نبا  يو  دمحا ؛ نب  هَّللادبع  نب  دمحا  - 

.تفرگ رارق  یسررب  دروم  ًالبق  زین  دنس  لاجر  هیقب 

رکاسع نبا  زا  رگید  قیرط   - 4

رکاسع نبا  زا  رگید  قیرط 

هَّللادبع نب  دمحا  زا  قاّقد ، نیسح  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  زا  روقن ، نب  نیـسحلا  وبا  زا  يدنقرمـس ، مساقلا  وبا  زا  نینچ  مه  رکاسع  نبا 
زا يرینلا ، نبا  هب  فورعم  نارهم ، نب  ملاس  نب  سابع  نب  دمحا  نب 

ص:39

مقر 575 و 578 و 585. قشمد ، خیرات  زا  نینمؤملاریما 7  همجرت  . 98 - 1
ص 281. ج 17 ، مظتنملا ، . 99 - 2

ص 241. ج 18 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 100 - 3

ص 241. ج 18 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 101 - 4

ص 431. ج 16 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 102 - 5
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(1) .تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیمه  هریره  یبا  زا  بشوح  نب  رهش  زا  قاّرو  رطم  زا  بذوش ، نبا  زا  هرمض ، زا  یّقر ، دیعس 

دنس یسررب 

(2) .تسا هدرک  یفرعم  ماما  خیش  ار  وا  یبهذ  و  هقث ، ار  وا  یفلس  رکاسع و  نبا  م 536 ؛)  ) يدنقرمس نب  مساقلا  وبا  - 

هدرک یفرعم  قودـص ، لـیلج  خیـش  ار  وا  یبهذ  و  هقث ، ار  وا  نوریخ  نبا  و  قودـص ، ار  وا  بیطخ  م 470 ؛)  ) روقن نب  نیـسحلا  وبا  - 
(3) .تسا

.دش هراشا  ًالبق  ثیدح  لاجر  هیقب  هب 

مخ ریدغ  زور  رد  هیآ  لوزن  نایوار 

دوخ ياه  باتک  رد  ار  مخ  ریدغ  نیمزرس  رد  هّجح  يذ  مهدجه  زور  رد  هیآ  لوزن  تیاور  ّتنـس ، لها  ياملع  زا  يرایـسب  تعامج 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا  .دنا  هدرک  لقن 

(4) (. م 310  ) يربط ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  ظفاح   - 1

(6)(5) (. م 410  ) یناهفصا هیودرم  نبا  ظفاح   - 2

(7) .یناهفصا میعن  یبا  ظفاح   - 3

(8) (. م 463  ) يدادغب بیطخ  رکب  وبا  ظفاح   - 4

ص:40

ح 575 و 578 و 585. ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همجرت  . 103 - 1
ص 28. ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 104 - 2

ص 372. ج 18 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 105 - 3
.هیالولا باتک  . 106 - 4

ص 53. ج 1 ، ناقتالا ، ص 237 ؛ ج 12 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ج 3،ص 19 ؛ روثنملا ، ّرد  ص 14 ؛ ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  . 107 - 5
.108 - 6

ص 56. مالسلا ، هیلع  ّیلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  . 109 - 7
ص 290. ج 8 ، دادغب ، خیرات  . 110 - 8
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(1) (. م 477  ) یناتسجس دیعس  وبا  ظفاح   - 5

(2) (. م 483  ) یعفاش یلزاغم  نب  نسحلا  وبا   - 6

(3) .یناکسح مساقلا  وبا  ظفاح   - 7

(4) (. م 571  ) یعفاش یقشمد  رکاسع  نب  مساقلا  وبا  ظفاح   - 8

(5) (. م 568  ) یمزراوخ بیطخ   - 9

(6) .يزوج نب  طبس   - 10

(7) .یئوّمح مالسالا  خیش   - 11

(8) .یعفاش یقشمد  ریثک  نبا  نیدلا  دامع   - 12

(9) .یعفاش یطویس  نیدلا  لالج   - 13

(10) .یشخدب دّمحم  ازریم   - 14

.نارگید و 

هیآ لوزن  نأش  رد  ءارآ 

حیضوت

: تسا حرطم  هدمع  يأر  هس  هیآ ، لوزن  نأش  اب  هطبار  رد 

مالسا تمظع  نارود  هب  هراشا   - 1

، دراد يزاـجم  ياـنعم  هکلب  تسا ، هتفرن  راـک  هب  دوخ  یقیقح  ياـنعم  رد  هیآ  نیا  رد  مویلا »  » هملک هک  دـهد  یم  لاـمتحا  يزار  رخف 
انعم نیدب 

ص:41

.هیالولا باتک  . 111 - 1
ح 24. ص 18 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  . 112 - 2

ح 211. ص 201 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 113 - 3
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ح 575 و 578 و 585. قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همجرت  . 114 - 4
ح 152. ص 135 ، بقانملا ، . 115 - 5

ص 30. صاوخلا ، هرکذت  . 116 - 6
ح 39. ص 72 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 117 - 7

ص 232. ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  . 118 - 8
ص 53. ج 1 ، نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  ص 19 ؛  ج 3 ، روثنملا ، رد  . 119 - 9

ص 34. لصف 11 ، باب 3 ، هاجنلا ، حاتفم  . 120 - 10
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.نامز زا  هاتوک  هعطق  کی  هن  تسا ، نامز » زا  ههرب  کی   » و نارود »  » يانعم هب  اج  نیا  رد  موی »  » هک

نارود ندیـسر  ارف  مالـسا و  تمظع  نارود  زاغآ  عورـش و  زا  هکلب  درادن ، يا  هژیو  هثداح  صاخ و  زور  هب  رظن  هیآ  هیرظن ، نیا  قبط 
.دهد یم  ربخ  رافک  يدیماان  سأی و 

خساپ

.دهد یمن  هئارا  يا  هنیرق  يزاجم ، يانعم  نیا  يارب  يزار  رخف  هک  دراد  ینشور  هنیرق  هب  زاین  یقیقح  ریغ  يزاجم و  يانعم  ًالّوا :

.دشاب هکم  حتف  رد  هک  دوب  رتراوازس  انعم  نیا  ربانب  هیآ  نیا  لوزن  دوب ، حیحص  ریسفت  نیا  رگا  ًایناث :

.تسین راگزاس  دراد ، هّجح  يذ  مهدجه  رد  هیآ  لوزن  رب  تلالد  هک  یتایاور  اب  ًاثلاث :

هفرع زور  رد  هیآ  لوزن   - 2

رد زین  موـی »  » هملک هدـش و  لزاـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هفرع  زور  رد  هیآ  مییوـگب  هـک  دـهد  یم  يرگید  لاـمتحا  يزار  رخف 
جح رفـس  نیرخآ  رد  هّجح  يذ  هام  متـشه  زور  ینعی  دـشاب ؛ ینّیعم  صاـخ و  زور  ناـمه  هک  تسا ، هتفر  راـک  هب  نآ  یقیقح  ياـنعم 

.تسا هدوب  ترجه  مهد  لاس  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

تـسا امـش  باتک  رد  يا  هیآ  نینمؤملا ! ریما  يا  تفگ : وا  هب  دوهی  زا  يدرم  هک  هدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  دوخ  دنـس  هب  يراـخب 
ْمَُکل ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  تفگ « : وا  هیآ ؟ نیمادـک  تفگ : رمع  .میتفرگ  یم  دـیع  ار  زور  نآ  دوب  هدـش  لزان  دوهی  تعامج  اـم  رب  رگا  هک 

هیلع هللا  یلصربمایپ  رب  هیآ  نیا  هک  ار  یناکم  زور و  نآ  ام  تفگ : رمع  ًانیِد .» َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد 
(1) .دوب هعمج  زور  هفرع و  زور  زور ، نآ  میناد ، یم  دش  لزان  هلآو 

ص:42

ص 16. ج 1 ، يراخب ، حیحص  . 121 - 1
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خساپ

نب رمع  اه  نآ  زا  رفن  ود  هک  تسا ، هدش  لقن  هباحص  زا  رفن  جنپ  زا  اریز  تسا ؛ فیعـض  دنـس  ثیح  زا  ینینچ  نیا  تایاور  مامت  ًالّوا :
فرط مخ  ریدـغ  رد  هّجح  يذ  مهدـجه  زور  هن  هّجح ، يذ  مهن  زور  رد  هیآ  لوزن  هب  لوق  رد  هک  اـجنآ  زا  و  دـنا ، هیواـعم  باـطخ و 

.دوب دهاوخن  لوبق  دروم  ناشلوق  اذل  دنا ، هدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  بصاغ  ود  ره  اریز  دنتسه ؛ باسح 

نب رمع  هرُمَـس ، تیاور  رد  یلو  تسا ، هدـش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ساـبع و  نبا  بدـنج و  نب  هرمـس  قیرط  زا  تیاور  نیا 
نبا هب  بوـسنم  تیاور  دنـس  رد  (1) و  .تسا هدرک  ّدر  یمثیه  ار  تیاور  لـصا  اذـل  تسا و  فیعـض  هک  دراد  رارق  هیجو  نـب  یـسوم 
هیلع یلع  ماـما  هب  بوسنم  تیاور  رد   (2) ...تسا هدمآرب  وا  فیعـضت  ددـص  رد  يراخب  هک  دراد  رارق  مشاه  ینب  یلوم  راّمع  سابع ،

(3) .تسا هدرک  یفرعم  ثیدح  لقن  رد  راگنا  لهس  ار  وا  ینطقراد  هک  هدش  عقاو  لماک  نب  دمحا  زین  مالسلا 

، هفیرش هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  دنراد  رظن  قافتا  ناثّدحم  ناخروم و  : » دیوگ یم  يزار  رخف  ًایناث :
(4)« ....هدرکن رمع  زور  ای 82  زا 81  شیب 

(5) و تـسا هدـمآ  ایند  هب  لّوألا  عیبر  مهدزاود  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دـندقتعم  ّتنـس  لها  رگید  یفرط  زا  و 
مهدـجه ّتیئدـبم  اب  اهنت  نامز  تدـم  نیا  هک  میرب  یم  یپ  لّمأت  یمک  اب  لاح  .دـنا  هدومن  تلحر  زین  لّوألا  عیبر  مهد  زور  رد  ًاقافتا 

.هّجح يذ  مهن  ینعی  هفرع ؛ زور  هن  دراد  يراگزاس  هّجح  يذ 

ص:43

ص 13. ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  . 122 - 1
ص 404. ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  . 123 - 2

ص 249. ج 1 ، نازیملا ، ناسل  . 124 - 3
ص 139. ج 11 ، يزار ، رخف  ریسفت  . 125 - 4

لاس 11 ثداوح  ص 365 ، ج 6 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ص 548 ؛ يزیرقم ، عاتمالا ، ق.ه ؛ لاس 11 ثداوح  ص 9  ج 2 ، لماکلا ، . 126 - 5
ص 353. ج 3 ، یبلح ، هریس  ق.ه ؛
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لزان هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  راب  ود  هیآ  هک  مینک  عمج  مه  اب  هنوگ  نیا  تّحـص ، ضرف  رب  ار  لوق  ود  نیا  هک  تسا  نکمم  ًاثلاث :
.تسا هدش 

، هدـش لزاـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هّجح  يذ  مهن  زور  رد  هیآ  هک  مینک  عمج  وـحن  نیا  هب  ار  لوـق  ود  نیا  تسا  نکمم  ًاـعبار :
هب رومأم  دنوادخ  بناج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اریز  تسا ؛ هدرک  توالت  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مهدجه  زور  رد  یلو 

.تسا هدوب  عادولا  هجح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هب  غالبا 

هیلع نینمؤملا  ریما  تیالو  غالبا  ّجح و  نییبت  اب  مالـسا  ّلک  ندش  لماک  زور ، نآ  رد  نید  لامکا  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  ًاسماخ :
همه وت  دومرف : وا  هب  دنوادخ  بناج  زا  دش و  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  لیئربج  تایاور  زا  یخرب  قباطم  اریز  دـشاب ؛ مالـسلا 

.(1) ...ار تیالو  رگید  ّجح و  یکی  ینک ، یلمع  دیاب  هک  ار  هفیظو  ود  زج  يدرک  نایب  ار  زیچ 

و لامکا »  » هیآ نآ  رد  هک  ار  هروس  رتشیب  تمـسق  ناحبـس  دـنوادخ  مییوگب : هک  تسا  زیاج  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
مهدجه رد  مخ  ریدغ  زور  هب  ار  تیالو  نایب  غالبا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یلو  تسا ، هدرک  لزان  هفرع  زور  رد  تسا  تیالو  رما 

رد هیآ  لوزن  هک  هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد  هک  نیا  .دوب و  هدرک  توـالت  مه  هفرع  زور  رد  ار  نآ  هچرگ  درک ، لوـکوم  هّجح  يذ 
.تسا هتفرگ  ماجنا  زور  نآ  رد  هک  دشاب  تیالو  رما  غیلبت  اب  هارمه  ترضح  توالت  دارم  هک  دسر  یمن  رظن  هب  دیعب  تسا ، ریدغ  زور 

(2) .درادن دوجو  یفانت  تایاور  نیب  هیجوت ، نیا  ربانب 

مخ ریدغ  زور  رد  هیآ  لوزن   - 3

رب مخ  ریدغ  نیمزرس  رد  هّجح ، يذ  مهدجه  زور  رد  لامکا »  » هیآ هک  تسا  نآ  ّتنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  یماما و  هعیش  رظن 

ص:44

.لامکا هیآ  لیذ  یفاص ، ریسفت  ك.ر : . 127 - 1
ص 196 و 197. ج 6 ، نازیملا ، . 128 - 2
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.مینک یم  هراشا  دنسلا » حیحص   » تایاور زا  یخرب  هب  هک  تسا ، هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

، یلوألا هضیرفلا  دـعب  لزنت  هضیرفلا  تناکو  : » دومرف هک  هدرک  لقن  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحر  ینیلک 
زا سپ  یکی  بیترت  هب  هضیرف   » (1) ؛»...  یتَمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  هَّللا «  لزناف  ضئارفلارخآ ، هیالولا  تناکو 

« ...ْمَُکل ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  دومرف « : لزان  ار  هیآ  نیا  ّلجو -  ّزع  دنوادخ -  سپس  دوب ، اه  هضیرف  نیرخآ  تیالو  دش و  یم  لزان  يرگید 
....«

: اریز تسا ؛ راگزاس  زین  هفیرش  هیآ  ياوتحم  نومضم و  اب  هیرظن  نیا 

زا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  نیا  نآ  دندوب و  هتـسب  لد  زیچ  کی  هب  اهنت  اه ، هئطوت  مامت  رد  یماکان  زا  سپ  مالـسا  نانمـشد  ًالّوا :
هک دندید  یتقو  اما  .دنزاس  دراو  مالسا  رب  ار  ییاهن  هبرض  دنسرب و  دوخ  يوزرآ  هب  دنناوتب  ترـضح  نآ  لاحترا  زا  سپ  دورب و  ایند 

، درک باختنا  دوخ  ینیشناج  هب  ار  ریظن  یب  یـصخش  مدرم  مومع  نیب  رد  ترجه  مهد  لاس  هّجح  يذ  مهدجه  زور  رد  ترـضح  نآ 
.دندید هتفر  داب  رب  ار  شیوخ  ياهوزرآ 

مامت و ار  دوخ  نید  نآ ، اب  داد و  همادا  دوخ  یلماکت  ریـس  هب  تّوبن  تماما ، تیالو و  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باـختنا  اـب  ًاـیناث :
.درک لماک 

.دش لیمکت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  ِيربهر  تماما و  بصن  اب  دنوادخ  ياه  تمعن  ًاثلاث :

.دش دهاوخن  یناهج  ریگارف و  نید  کی  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  يربهر  تماما و  نودب  مالسا  کش  نودب  ًاعبار :

ص:45

ص 289. ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 129 - 1
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« مویلا  » هژاو تالامعتسا 

: تسا هدش  لامعتسا  انعم  راهچ  رد  موی » »

يانعم هب  تسا و  راهن »  » فدارتم موی »  » انعم نیا  ربانب  .دوش  یم  متخ  دیـشروخ  بورغ  هب  زاغآ و  رجف  عولط  زا  هک  ینامز  تّدـم   - 1
یهام هبنش  زور   » (1) ؛» ْمِهِیتَْأت َنُوِتبْـسَی ال  َمْوَیَو ال  ًاعَّرُـش  ْمِِهْتبَـس  َمْوَی  ْمُُهناتیِح  ْمِهِیتَْأت  ْذِإ  دننام « : .دور  یم  راک  هب  بش  لباقم  رد  زور 

« .دندمآ یمن  نانآ  يوس  هب  هبنش  ریغ  زور  و  دندمآ ، یم  بآ  يور  ناشیاه 

رد ای  رامیب  ناضمر  هام  رد  هک  امـش  زا  سک  ره   » (2) ؛» رَخُأ ٍماّیَأ  ْنِم  ٌهَّدـِعَف  ٍرَفَـس  یلَع  ْوَأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  میناوخ « : یم  زین  و 
« .دریگب هزور  ار  يرگید  ياهزور  سپ  دشاب ، رفس 

.دنیوگ یم  هیموی  ياهزامن  دوش ، یم  هدناوخ  زور  هنابش  کی  رد  هک  ییاهزامن  عومجمرب  هک  نانچ  زور ؛ هنابش  عومجم   - 2

هب ار  تسکـش  رفظ و  ياهزور  نیا  اـم   » (3) ؛» ِساّنلا َْنَیب  اُهلِوادـُن  ُماّیَْألا  َْکِلت  هیآ « : دـننام  نامز ؛ زا  يا  ههرب  راـگزور و  رـصع ،  - 3
« .مینادرگ یم  مدرم  نایم  تبون 

وت عفن  هب  زور  کی  تسا : زور  ود  هنامز   » (4) ؛» کیلع مویو  کل  موی  ناموی : رهدلا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
« .وت ررض  هب  زور  کی  تسا و 

نامسآ هک  ییادخ   » (5) ؛» ٍماّیَأ ِهَّتِس  ِیف  َضْرَْألاَو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  دومرف « : نیمز  نامسآ و  تقلخ  هرابرد  هک  نانچ  هلحرم ؛  - 4
ار نیمز  و 

ص:46

هیآ 163. فارعا ، هروس  . 130 - 1
هیآ 184. هرقب ، هروس  . 131 - 2

هیآ 140. نارمع ، لآ  هروس  . 132 - 3
تمکح 396. هغالبلا ، جهن  . 133 - 4

هیآ 4. دیدح ، هروس  هیآ 54 ؛ فارعا ، هروس  . 134 - 5
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« .درک قلخ  هلحرم  ود  رد  ار  نیمز   » (1) ؛» ِْنیَمْوَی ِیف  َضْرَْألا  َقَلَخ  دومرف « : زین  و  .درک » قلخ  هلحرم  شش  رد 

دوش یم  ریبعت  موی »  » هب تمایق  زا  هک  نیا  ّرـس  .تسا  تماـیق  زور  هب  طوبرم  میرک  نآرق  رد  موی  هژاو  لامعتـسا  نیرتشیب  تماـیق ؛  - 5
.تسا نآ  ینایاپ  هلحرم  یتسه و  ماظن  زا  يرگید  هلحرم  هک  تسا  نآ 

هژاو نیا  ربانب  .تسا  مولعم  هدنونش  هدنیوگ و  دزن  هک  دراد  یّـصخشم  نّیعم و  زور  هب  هراشا  تسا و  دهع  يارب  مویلا »  » رد مال  فلا و 
.دراد رارق  ادرف  زورید و  لباقم  رد  زورما  يانعم  هب  مویلا » »

ور نیا  زا  .تسا  هدوـب  هیآ  نیا  لوزن  زور  یناـمز ، هعطق  نآ  زاـغآ  هک  دراد  هراـشا  راـگزور  زا  يا  ههرب  هب  هیآ ، هـک  تـسا  نآ  ّقـح 
.درادن هیآ  لوزن  فرظ  تعاس  راهچ  تسیب و  ای  تعاس  هدزاود  هب  یصاصتخا 

.تسانعم نیمه  هب  زین  تسا  هدش  رارکت  گرزب  زور  نآ  هب  نداد  تیّمها  روظنم  هب  هک  هیآ  رد  مود  مویلا » »

نارفاک عمط 

، شندوب قلطم  تلع  هب  هکلب  دنتـسین ، زاجح  ای  هّکم  ناکرـشم  اهنت  ْمُِکنیِد » ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلَأ  هلمج «  رد  نارفاک »  » زا دارم 
.دوش یم  زین  نایحیسم و ...  نایدوهی و  ناتسرپ ، تب  ناکرشم ، لماش 

فادـها ناحبـس  يادـخ  .دوش  یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  تایآ  یخرب  زا  نآ  يدوبان  هزیگنا  اـب  نید  رد  ذوفن  دـیما  هب  نارفاـک  شـالت 
: تسا هدرک  حیرشت  ریز  ياهروحم  رد  ار  نارفاک 

شوماخ یّلک  روط  هب  ار  نید  غارچ  ات  دندرک  یم  شالت  ادتبا   - 1

ص:47

هیآ 9. تلّصف ، هروس  . 135 - 1

ریدغ www.Ghaemiyeh.comتایآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 89زکرم  هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/632/AKS BARNAMEH/#content_note_47_1
http://www.ghaemiyeh.com


َهِرَک ْوـَلَو  ُهَروـُن  َِّمُتی  ْنَأ  اـّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَـیَو  ْمِهِهاْوفَأـِب  ِهَّللا  َروـُن  اُؤـِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  دـنروآ « : نوریب  هشیر  زا  ار  اـپ  وـن  لاـهن  نـیا  دـننک و 
ار شرون  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  یلاح  رد  .دـننک  شوماخ  ناشیاه  ناهد  اب  ار  ادـخ  رون  هک  دـنراد  یمئاد  هدارا  نانآ   » (1) ؛» َنوُِرفاْکلا

« .دیاین شوخ  ار  نارفاک  هک  دنچ  ره  دنک  لماک  مامت و 

نید و زا  ار  ناناملـسم  ات  دـندرک  شالت  دـندشن ، نآ  غارچ  ندرک  شوماخ  نید و  نتخاـس  نک  هشیر  هب  ّقفوم  هک  دـندید  نوچ   - 2
ات دنگنج ، یم  امش  اب  هتـسویپ  ناکرـشم ،  » (2) ؛» اوُعاطَتْـسا ِنِإ  ْمُِکنیِد  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یّتَح  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنُولازَی  ال  دـننادرگرب « : ناـشنییآ 

« .دننادرگرب ناتنییآ  زا  ار  امش  دنناوتب  رگا 

ْنِم ٌرِیثَک  َّدَو  دـندوب « : یـششوک  شالت و  نینچ  رد  زین  باتک  لها  هکلب  درادـن ، ناکرـشم  هب  صاصتخا  یماظن  یگنهرف و  شالت  نیا 
ناتندروآ نامیا  زا  دعب  ار  امش  دنراد  تسود  باتک  لها  زا  يرایـسب   » (3) ؛» ًادَسَح ًاراّفُک  ْمُِکنامیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ 

« .دننادرگرب رفک  هب 

رد يراصن ، دوهی و  نییآ  هب  ندیورگ  ِداهنـشیپ  اب  ات  دـندرک  شالت  لبق ، هلحرم  ود  رد  ناشیاه  شـشوک  ندـنام  رمث  یب  زا  دـعب   - 3
َهَّنَْجلا َلُخْدَی  َْنل  دنتفگ « : یم  ماوع  مدرم  هب  ور  نیا  زا  .دننک  عانقا  هنوگ  نیا  ار  نانآ  ییارگ  نید  ّسح  دنزاسب و  یلدب  نید  تقیقح 

: » دیامرف یم  هک  اجنآ  ای  .دـشاب » ینارـصن  ای  يدوهی  هک  نآ  زج  دوش  یمن  تشهب  لخاد  یـسک   » (4) ؛  يراصَن ْوَأ  ًادوُه  َناک  ْنَم  اـّلِإ 
« .دیوش تیاده  ات  دیشاب  ینارصن  ای  يدوهی   » (5)« اوُدَتْهَت يراصَن  ْوَأ  ًادوُه  اُونوُک 

ص:48

هیآ 32. هبوت ، هروس  . 136 - 1
هیآ 217. هرقب ، هروس  . 137 - 2
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جرخ هب  تماقتسا  ربص و  اه ، نآ  تدابع  ناتنایادخ و  ظفح  يارب  دنتفگ : یم  يرادیاپ  تماقتسا و  هب  هیـصوت  ماقم  رد  زین  رفک  نارس 
« .دیزروب يرادیاپ  تماقتسا و  ناتنایادخ  رب  دیورب و   » (1) ؛» ْمُِکتَِهلآ یلَع  اوُِربْصاَو  اوُْشما  ِنَأ  دیهد « :

هک نیا  نآ  دندرک و  شوخ  لد  نآ  هب  ار  دوخ  هداتفا و  يرگید  رکف  هب  تفر ، داب  رب  نانآ  نیـشیپ  ياه  هشقن  همه  هک  نآ  زا  دعب   - 4
ینیشناج هب  ینلع  روط  هب  ار  یـسک  زین  .دشاب و  شهار  هدنهد  همادا  وا و  نیـشناج  ات  درادن  يرـسپ  دنزرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

هدرک شوخ  لد  نآ  هب  دـنتخیر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تاـفو  زا  دـعب  يارب  ار  اـه  هشقن  اذـل  تسا ، هدرکن  بصن  دوـخ 
یفرعم دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  دندوب 

، دندش سویأم  زین  دوخ  هشقن  نیا  زا  ناقفانم  نارفاک و  هک  دوب  اج  نیا  .دومن  بصن  تمس  نیا  رب  يرایـسب  تعامج  نایم  رد  هدرک و 
ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  ِنْوَشْخاَو  ْمُهْوَشَْخت  الَف  ْمُِکنیِد  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلَأ  درک « : لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  دـنوادخ  اذـل  و 

اه نآ  زا  نیا  رباـنب  دـندش ، سویأـم  امـش  نییآ   [ لاوز  ] زا نارفاـک  زورما   » (2) ؛» ًانیِد َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو 
ناونع هب  ار  مالـسا  و  مدومن ، مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  و  مدرک ، لماک  ار  امـش  نید  زورما ، دیـسرتب ! نم  تفلاـخم   ] زا و  دیـسرتن ،

« .متفریذپ امش  نادیواج   ] نییآ

نید لامکا  زا  دوصقم 

هراشا

: تسا هدش  حرطم  هیرظن  هس  تسیچ ، ثحب  دروم  هیآ  رد  نید » لامکا   » زا دوصقم  هک  نیا  رد 

ص:49
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ألخ مالـسا  رد  رگید  نآ  زا  سپ  و  دـش ، لـماک  مالـسا  نیناوق  زور  نآ  رد  ینعی  تسا ؛ عرـش  ماـکحا  نیناوق و  نید ،»  » زا روظنم   - 1
.درادن دوجو  ینوناق 

خساپ

اب تشگ ، یمن  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  یمکح  هیآ  لوزن  زا  دـعب  دـیاب  دوب ، یعیرـشت  لامکا  نید ، لاـمکا  زا  دوصقم  رگا 
.دش لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  زور  نآ  زا  دعب  ماکحا  زا  رگید  یخرب  ابر و  هیآ  هلالک و  هیآ  رایسب  تایاور  قباطم  هک  نیا 

ُهَّللا ِلـُق  َکَنُوتْفَتْـسَی  هیآ « : دـش  لزاـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  يا  هیآ  نیرخآ  هک  دـنک  یم  لـقن  بزاـع  نـب  ءارب  زا  يربـط 
.تسا  (1)« َِهلالَْکلا ِیف  ْمُکِیتُْفی 

رب تایآ  رگید  هلالک و  تایآ  ابر و  تایآ  لیبق  زا  يرایـسب ؛ تایآ  لاـمکا -  هیآ  هیآ -  نیا  زا  دـعب  : » دـیوگ یم  یـسلدنا  ناـیح  وبا 
« .دش لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

لماک ار  امش  ّجح  دنوادخ  هوکش ، اب  صاخ و  زور  نآ  رد  ینعی  تسا ؛ ّجح  لامکا ،»  » هیآ رد  نید  زا  روظنم  هک  دندقتعم  یخرب   - 2
.درک

خساپ

.دسر یم  رظن  هب  رهاظ  فالخ  تسا  ّجح  نآ ، زا  یئزج  هک  تعیرش  رب  نید  لمح  و  نید ، هن  تسا  یمالسا  تعیرش  ءزج  ّجح  ًالّوا :

هیآ غالبا  لوزن و  نامز  نامه  رـضاح و  نامز  فرظ  مویلا »  » زا دوصقم  اریز  درادـن ؛ يراگزاس  مویلا »  » هملک رهاظ  اب  هیجوت  نیا  ًایناث :
زج زور  نآ  رد  هک  میناد  یم  .تسا  هدش  لماک  نید  نآ ، ببس  هب  هک  هداتفا  یقافتا  هچ  زور  نآ  رد  هک  درک  هدهاشم  دیاب  .دشاب  یم 

.تسا هدوبن  يرگید  هعقاو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  غالبا 
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لاناک زا  تّوبن  همادا  اب  اریز  تسا ؛ نینمؤملا  ریما  تماما  تیالو و  طـسوت  هب  نآ  ناـکرا  ندـش  لـماک  نید » لاـمکا   » زا دوصقم   - 3
.دیسر دهاوخ  دوخ  لامک  هلق  هب  نید  هک  تسا  تماما 

هیآ رد  ریدغ  زور  ياه  یگژیو 

تماـما بصن  ریدـغ و  هعقاو  هک  هّجح  يذ  مهدـجه  ینعی  مخ ؛ ریدـغ  زور  يارب  یگژیو  شـش  هدـئام ، هروـس  زا  موـس  هـیآ  قباـطم 
: دراد دوجو  هداتفا ، قافتا  زور  نآ  رد  مالسلا  هیلعریما  ترضح 

«. اوُرَفَک َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلَأ  درک « : لّدبم  سأی  هب  دندوب ، هدرک  زیت  عمط  نادند  مالسا  يدوبان  يارب  هک  ار  نانمشد  مامت  دیما   - 1

تهج یب  نانآ  زا  ار  ناناملـسم  سرت  هک  درک  یثنخ  ار  اه  نآ  ّتیلاعف  هنیمز  نانچ  نآ  سأی ، هب  ناشدیما  ندـش  لیدـبت  رب  نوزفا   - 2
«. ْمُهْوَشَْخت الَف  تسناد « :

یهلا و بضغ  هنیمز  دـننک و  تمعن  نارفک  گرزب ، تمعن  نآ  نتفرگ  هدـیدان  ندز و  اـپ  تشپ  اـب  ناناملـسم  هک  تشاد  ناـکما   - 3
«. ِنْوَشْخاَو دومرف « : هلأسم  نیا  زا  يریگشیپ  يارب  ور  نیا  زا  دننک ، داجیا  نانآ  رد  يا  هزات  دیما  مهارف و  ار  راّفک  هطلس  تشگزاب 

«. ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  دیدرگ « : نآ  لماکت  هیام  درک و  داجیا  یهلا  نید  رد  لامک )  ) یفیک یتفرشیپ   - 4

ُتْمَْمتَأَو دـناسر « : مامتا  یناـیاپ و  لـحارم  هب  ار  نآ  و  درک ، داـجیا  تیـالو )  ) یهلا قلطم  تمعن  رد  ّتیماـمت )  ) یّمک یتفرـشیپ   - 5
 . یتَمِْعن ْمُْکیَلَع 
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«. ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَرَو  ددرگ « : مدرم  يدبا  نید  تیالو ، اب  ِمالسا  ات  دش  یضار  ادخ  زین  غالبا  هلحرم  رد   - 6

.دش مالسا  خیرات  رد  دیدج  يا  ههرب  زاغآ  زور  نآ  نیاربانب ،

هیآ لوزن  تیفیک 

هیآ لوزن  تیفیک 

ماگنه هدـش و  لزان  اه  شخب  هیقب  زا  ادـج  هیآ  زا  شخب  نیا  هک  دـنا  هداد  لامتحا  تایاور ، رهاظ  ياضتقا  هب  هعیـش  ياملع  زا  یخرب 
مه اب  هیآ  نیا  عومجم  دنیوگ : یم  ّتنس  لها  نارّـسفم  همه  ای  بلاغ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  هداد  رارق  اجنیا  رد  نآرق  يروآ  عمج 

ثحب دروم  هناگادج  روط  هب  لامتحا  ود  ره  تسا  مزال  ور  نیا  زا  .دراد  كرتشم  نومضم  نآ ، نوگانوگ  ياه  تمـسق  هدش و  لزان 
: دریگ رارق  وگتفگ  و 

هک هنوگ  نامه  ینعی  دشاب ؛ لوزن  تدحو  ای  ددعت  لیلد  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  تایآ  تدحو  ای  دّدعت  دـنیوگ : یم  هعیـش  ياملع   - 1
هیآ رد  ًالثم  .دـشاب  دـناوت  یمن  نآ  ياه  شخب  مامت  لوزن  تدـحو  لیلد  زین  ندوب  هیآ  کی  تسین ، لوزن  دّدـعت  ناشن  ندوب ، هیآ  ود 

ياوتحم نومـضم و  هک  نانچ  تسا ، شدوخ  دـعب  لبق و  زا  لقتـسم  هیآ ، نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـمآ ، بازحا  هروس  رد  هک  ریهطت 
دنا هدرک  لقن  زین  ّتنـس  لها  ياملع  هک  یلوزن  نأش  .دراد  دوخ  زا  دـعب  لبق و  بطاـخم  زا  ریغ  یبطاـخم  هک  دـهد  یم  تداهـش  نآ 

.تسا هدش  لزان  صاخ  يا  هعقاو  رد  هیآ  زا  هرقف  نیا  دهد  یم  ناشن 

َمْوَْیلَأ دـیامرف « : یم  كوخ و ...  تشوگ  رادرم ، نوـخ ، مکح  ناـیب  ماـگنه  اریز  تسا ؛ رارق  نیمه  زا  بلطم  زین  ثحب  ّلـحم  هیآ  رد 
«. ...ْمُِکنیِد ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی 

ص:52

ریدغ www.Ghaemiyeh.comتایآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 89زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  نآ  شدهاش  .دوش  یمن  نید  لیمکت  نمـشد و  سأی  بجوم  نآ  لاثما  نوخ و  مکح  ندـش  مولعم  میناد  یم  هک  روط  نامه 
یندـم هروس  نیلوا  هک  هرقب ، هروس  زا  هیآ 173  رد  زینو  هیآ 115 -  لحن ، هیآ 145 و  ماعنا ، یّکم -  هروس  ود  رد  ًـالبق  ماـکحا ، نیا 
ماکحا نیا  غالبا  لوزن و  رگا  هک  یلاح  رد  تسین ، حرطم  اـه  نآ  رد  نید  لـیمکت  راـفک و  سأـی  ناونع  یلو  دوب  هدـش  لزاـن  تسا ،

.دش یم  رکذ  َسِئَی » َمْوَْیلَأ  زین «  اه  هروس  نآ  رد  دیاب  دشاب  یتّیصاخ  نینچ  ياراد 

، نآ رد  هک  دشاب  يزور  هب  هراشا  دیاب  هکلب  دشاب ، و ...  رادرم ، نوخ ، مکح  لوزن  زور  هب  هراشا  دـناوت  یمن  ...َمْوَْیلَأ » بیترت «  نیدـب 
مرکا ّیبـن  هک  دراد  يزور  هب  هراـشا  ...ُْتلَمْکَأ » َمْوَْیلَأ  هیآ «  دراد  داـقتعا  هعیـش  تهج  نیا  زا  .تسا  هدـش  عـقاو  يرگید  ّمهم  هثداـح 

(1) َکِّبَر ؛ » ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرف « : یم  دـنوادخ  هک  اج  نآ  .دومن  یلمع  ار  غیلبت »  » هیآ هلآو  هیلع  هللا  یلص 
تسیب و تامحز  دـش  یمن  لاثتما  رگا  هک  يرما  نک » .  غالبا  مدرم  هب  دـش  لزان  وت  هب  تراـگدرورپ  يوس  زا  هک  هچنآ  ربماـیپ ! يا  »

.دیدرگ یمن  غالبا  یهلا  تلاسر  تفر و  یم  رده  هب  ترضح  نآ  هلاس  هس 

ربمایپ روتسد  هب  نآرق  يروآ  عمج  ماگنه  نکیل  هدش ، لزان  دوخ  دعب  لبق و  زا  يادج  شخب ، ود  نیا  مییوگب :  دیاب  ای  هک  نیا  هجیتن 
رد فلتخم  یناـبم  قبط  دـنتخادرپ -  نآرق  يروآ  عمج  هب  ترـضح  نآ  زا  دـعب  هک  یناـسک  روتـسد  هب  اـی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

لوزن زور  هب  نکیل  هدش ، لزان  دوخ  دعب  لبق و  هارمه  هلمج  ود  نیا  مییوگب : هک  نیا  ای  .تسا  هتفرگ  رارق  اج  نیا  رد  نآرق -  نیودـت 
فرظ هک  تهج  نآ  زا  هیآ ،
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.تسا هتفرگ  رارق  تالمج  نیا  نیب  هک  تسا  يا  هضرتعم  هلمج  هکلب  درادن ، هراشا  تسا  یهقف  ماکحا  یخرب  لوزن 

یمن دراو  نآ  يانعم  رد  یللخ  دوب و  دهاوخ  لماک  ّمات و  هیآ ، هیقب  مینک  فذح  ار  هلمج  ود  نیا  رگا  هک  تسا  نآ  اعّدـم  نیا  دـّیؤم 
رت تحار  ریـسفت  همجرت و  رت و  نشور  اـنعم  هکلب  دـنک ، یمن  داـجیا  هیآ  هیقب  ياـنعم  رد  یللخ  ریهطت  هـیآ  فذـح  هـک  ناـنچ  .دوـش 

.دش دهاوخ 

رب هماع  نارّـسفم  هک  نانچ  تسین ، اه  نآ  زا  يادـج  هدـش و  لزان  هیآ  ياه  تمـسق  هیقب  هارمه  هلمج  نیا  هک  نیا  رگید  لاـمتحا   - 2
.دنرواب نیا 

تهج نیا  رد  یشقن  لوزن ، تدحو  اریز  تسا ؛ هیآ  رد  روکذم  ماکحا  لوزن  زور  هب  هراشا  مویلا » : » تفگ ناوت  یم  زین  لامتحا  نیا  اب 
ْنَع ْضِرْعَأ  ُفُسُوی  دـیامرف « : یم  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هب  باـطخ  اـب  فسوی  هروس  هیآ 29  ردـص  هک  هنوگ  نامه  .درادـن 

و « ؛» ِِکْبنَِذل يِرِفْغَتْساَو  تسا « : هدمآ  رصم  زیزع  رسمه  هب  باطخ  نآ  لیذ  رد  و  .نک » رظن  فرص  هثداح  نیا  زا  فسوی ! يا  « ؛» اذه
هدماین نایم  هب  رصم  زیزع  رسمه  زا  یمان  تسین و  رتشیب  هیآ  کی  اه  نیا  عومجم  هک  نآ  اب  .نک » رافغتسا  شیوخ  هانگ  زا  نز ! يا  وت 

زا یفرع ، ياهوگتفگ  تارواحم و  رد  هچرگ  نیا ، رباـنب  .تسا  رفن  کـی  هب  باـطخ  هیآ  شخب  ود  ره  هک  هدرکن  اـعدا  یـسک  .تسا 
کی تفگ : ناوت  یمن  نکیل  دنراد ؛ تیانع  هّجوت و  نادـب  دـنرب و  یم  مان  ییالقع  يا  هدـعاق  لصا و  کی  ناونع  هب  قایـس  تدـحو 
دوجو نآ  فالخ  رب  یجراـخ  اـی  یلخاد  هنیرق  رگا  هژیو  هب  دـشاب ، دـّیؤم  اـی  لـیلد  دـناوت  یم  هشیمه  تسا و  یمومع  یّلک و  هدـعاق 

.دشاب هتشاد 

زا نخس  هدئام ، هروس  موس  هیآ  يادتبا  رد  دنیوگ : یم  یخرب 
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هدمآ لامکا »  » هیآ ود ، نآ  طسو  رد  تسا و  نآ  مکح  ترورـض و  رارطـضا و  زا  نخـس  نآ ، ياهتنا  رد  تسا و  مارح  ياه  تشوگ 
هیآ لیذ  ردص و  اب  یبسانت  هچ  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ینیـشناج  تماما و  تیالو و  هلأسم  لامکا  هیآ  زا  دوصقم  رگا  تسا ،

؟ دراد

خساپ

یلـصربمایپ روتـسد  هب  تشگ  یم  لزان  هک  یلکـش  نامه  هب  هکلب  تسا ، هدشن  میظنت  کیـسالک  باتک  کی  تروص  هب  نآرق  تایآ 
رد هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یتالاؤس  رطاخ  هب  ثحب  دروم  هیآ  ردص  تسا  نکمم  نیا  ربانب  .دش  یم  تبث  هلآو  هیلع  هللا 

لزان ثحب  دروم  هیآ  هدمآ و  شیپ  ریدغ  هعقاو  یتّدم  زا  دعب  و  دشاب ، هدش  لزان  ریدغ  هعقاو  زا  لبق  هدـش ، مارح  ياه  تشوگ  دروم 
قیداصم زا  یقادصم  ای  رارطضا  هلأسم  سپس  .دنا  هدرک  تبث  مارح  ياه  تشوگ  مکح  لابند  هب  ار  نآ  یحو ، ناگدنـسیون  هتـشگ و 

ربانب .دنشاب  هدرک  تبث  هیآ  طسو  تمسق  لابند  هب  تسا  رارطـضا  مکح  يواح  هک  ار  هیآ  لیذ  هدش و  لزان  نآ  مکح  هداد و  خر  نآ 
.دنشاب هتشاد  مه  اب  یّصاخ  بسانت  تایآ  تسین  مزال  قوف ، هتکن  هب  هجوت  اب  نیا ،
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لئاس لأس  هیآ 

هراشا
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هراشا

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  تیالو و  تماما و  رب  ریدغ  ثیدح  تلالد  هدش و  لزان  مخ  ریدغ  هصق  هرابرد  هک  یتایآ  زا  یکی 
(1) ؛» ٌِعفاد َُهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو *  ٍباذَِـعب  ٌِلئاس  َلَأَـس  دـیامرف « : یم  لاـعتم  دـنوادخ  .تسا  لـئاس » لأـس   » هیآ دـنک ، یم  دـییأت  ار 

عفد ار  نآ  دـناوت  یمن  سک  چـیه  و  تسا ، نارفاـک  صوصخم  باذـع  نیا  .دوش  عقاو  هک  درک  یباذـع  ياـضاقت  يا  هدـننک  اـضاقت  »
« .دنک

اه نیا  دـنک ؟ یم  دـییأت  ار  تیالو  تماما و  ثیدـح  تلالد  هنوگچ  و  دراد ؟ ریدـغ  هعقاو  اـب  طاـبترا  هنوگچ  و  تسیچ ؟ هّصق  لـصا 
.میزادرپ یم  نآ  هب  ثحبم  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  لاؤس 

ریدغ هصق  دروم  رد  هیآ  لوزن  هب  فارتعا 

حیضوت

: لیبق زا  دنناد ؛ یم  ریدغ  هصق  هب  طوبرم  ار  هیآ  نیا  ّتنس  لها  ياملع  زا  یخرب 

یبلعث قاحسا  وبا   - 1

یبلعث قاحسا  وبا 

هدش لزان  یسک  هچ  نأش  رد  هک  دش  لاؤس  ٌِلئاس » َلَأَس  ّلجو « -  ّزع  دنوادخ -  لوق  ریسفت  هرابرد  هنییع  نب  نایفـس  زا  دیوگ : یم  وا 
هک يدرک  لاؤس  يا  هلأسم  هرابرد  نم  زا  وت  تفگ : باوج  رد  وا  تسا ؟

ص:58

تایآ 1و2. جراعم ، هروس  . 145 - 1
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هللا یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه  شناردپ : زا  دّمحم ، نب  رفعج  زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  .دوب  هدرکن  لاؤس  نم  زا  وت  زا  لبق  یـسک 
تفرگ و ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هاگ  نآ  .دندرک  عمج  ار  همه  هداد و  ادـن  ار  مدرم  دندیـسر ، مخ  ریدـغ  نیمزرـس  هب  هلآو  هیلع 

.تسوا يالوم  یلع  نیا  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف :

رتش رب  هک  یلاح  رد  وا  .دیـسر  يرهف  نامعن  نب  ثراح  هب  ربخ  هلمج  نآ  زا  .دیچیپ  اهرهـش  اهروشک و  همه  رد  دـش و  عیاش  ربخ  نیا 
لوسر تمدخ  هب  هاگ  نآ  .تسب  ار  وا  ياپ  دیناباوخ و  ار  رتش  هدـمآ ، نییاپ  دوخ  رتش  زا  دـش و  حـطبا  نیمزرـس  دراو  دوب  راوس  دوخ 

رما دنوادخ  بناج  زا  ار  ام  دمحم ! يا  درک : ضرع  .دوب  دوخ  باحصا  زا  یعمج  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
زاـمن تبون  جـنپ  اـت  يدومن  رما  .میدرک و  لوبق  مه  اـم  ییادـخ ، لوـسر  وـت  هک  نیا  میهد و  ادـخ  ّتینادـحو  هب  تداهـش  اـت  يدرک 

نیا هب  .میدرک  لوبق  زین  ار  اه  نآ  يدرک  رما  جـح  ناـضمر و  هاـم  هزور  تاـکز و  هب  ار  اـم  .میدرک و  لوبق  وت  زا  زین  ار  نآ  .میناوخب 
ره « ؛» هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » یتفگ يداد و  يرترب  ام  رب  ار  وا  هدرب و  الاب  ار  تیومع  رسپ  ناوزاب  هک  نآ  ات  يدشن  یضار 

!؟-  ّلجو ّزع  يادخ -  بناج  زا  ای  یتفگ  دوخ  بناج  زا  هک  دوب  یبلطم  نیا  ایآ  .تسوا » يالوم  یلع  نیا  میوا  يالوم  نم  هک  سک 

.تسا هدوب  دنوادخ  بناج  زا  بلطم  نیا  انامه  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  یسک  هب  مسق  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

رگا ایادـخ ! راب  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  درک  تکرح  دوخ  هلحار  يوس  هب  هدرک و  تشپ  ربمایپ  هب  نامعن  نب  ثراـح  ماـگنه  نیا  رد 
هچنآ

ص:59
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دنوادخ هک  دوب  هدیسرن  دوخ  رتش  هب  وا  .تسرفب  نم  رب  كاندرد  یباذع  ای  رابب  نامسآ  زا  یگنس  نم  رب  تسا  ّقح  دیوگ  یم  دمحم 
ّزع دنوادخ -  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .دیسر  لتق  هب  قیرط  نیا  اب  دمآ و  نوریب  وا  تشپ  زا  هدروخ و  وا  رس  رب  هک  داتسرف  یگنس  وا  رب 

(1) «. ٌِعفاد َُهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو *  ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  درک « : لزان  ار  هیآ  نیا  ّلجو - 

یبلعث قاحسا  یبا  همجرت 

ملع رد  دوخ  نامز  لها  ياتکی  هک  روهشم  رّـسفم  يروباشین ، یبلعث  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  قاحـسا  وبا  : » دیوگ یم  ناکّلخ  نبا 
خیرات قایـس  باتک  رد  یـسراف  لیعامـسا  نب  رفاغلادـبع  .تسا  هدـمآ  قیاف  نارّـسفم  ریاس  رب  نآ  اـب  هک  هتـشون  يریـسفت  دوب ، ریـسفت 

(2)« ....تسا هتسناد  نانیمطا  قوثو و  دروم  لقنلا و  حیحص  ار  وا  زین  هداتسرف و  دورد  وا  رب  هدرک و  دای  ار  وا  روباشین 

(3)« .تسا ّقثوم  ّتیبرع و  رد  رظن  بحاص  ملاع ، ظفاح ، وا  : » دیوگ یم  وا  هرابرد  زین  يدفص 

هنییع نب  نایفس  همجرت 

نبا رعـسم ، يروث ، شمعا ، ...هنییع  نب  نایفـس  : » دـیوگ یم  وا  هراـبرد  يوون  .تسا  ّتنـس  لـها  دزن  قوثو  دروـم  ریهاـشم  زا  ناـیفس 
، بهو نبا  یعفاش ، حـلاص ، نب  نسح  عیبر ، نب  سیق  دـیز ، نب  داّمح  ناّطق ، يدـهم ، نبا  كرابم ، نبا  عیکو ، ماّـمه ، هبعـش ، حـیرج ،

لباق هک  يرایسب  يدیمح و  هیوهار ، نبا  نیعم ، نبا  ینیدم ، نبا  لبنح ، نب  دمحا 

ص:60

.هیآ لیذ  نایبلاو ، فشکلا  . 146 - 1
ص 61 و 62. ج 1 ، نایعالا ، تایفو  . 147 - 2

ص 33. ج 8 ، تایفولاب ، یفاولا  . 148 - 3
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تماما و رب  قافتا  املع  .تسا  هدرک  لقن  تیاور  هنییع  نبا  زا  وا  و  ناّطق ، زا  يروث  .دـنا و  هدرک  لـقن  تیاور  وا  زا  دنتـسین ، شراـمش 
(1)« .دنراد وا  هبترم  تمظع  تلالج و 

« .زاجح خیش  یلاله  هنییع  نب  نایفس  دمحم  وبا  ماما  : » دیوگ یبهذ 

.دوب ثیدح  رد  مدق  تباث  وا  ...دوب  هتفر  نیب  زا  زاجح  ملع  نایفس ، کلام و  دوبن  رگا  هتفگ : یعفاش 

(3)(2)« .متفاین وا  زا  ننس  هب  رتاناد  ار  یسک  نم  هتفگ  دمحا  ...مدیدن و  ار  هنییع  نبا  دننامه  هتفگ : دسا  نب  زهب 

(4)« ....تسوا ثیدح  تحص  رب  عامجا  هدوب و  عرواب  تباث و  ملاع ، ماما ، وا  دنا : هتفگ  وا  ّقح  رد  املع  : » دیوگ یم  یعفای 

م 223)  ) يوره دیبع  وبا   - 2

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه  : » دـسیون یم  ٌِلئاس » َلَأَس  هیآ «  لیذ  رد  نآرقلا » بیرغ   » ماـن هب  شریـسفت  رد  يوره 
نب ثراح  نب  رـضن  نب  رباج  دـش ، شخپ  اهرهـش  اهروشک و  رد  بلطم  نآ  دـناسر و  مدرم  هب  دـنک  غـالبا  دوب  رارق  هچنآ  مخ  ریدـغ 
رخآ ات  ...میهد  ادـخ  تینادـحو  هب  تداهـش  هک  يدرک  رما  ادـخ  بناج  زا  ار  ام  وت  دـمحم ! يا  درک : ضرع  دـمآ و  يردـبع  هدـلک 

« .تیاور

نسح شتیاور  دوب ، یمالسا  مولع  رد  فلتخم  نونف  ياراد  و  ینّابر ، يدرم  وا  : » دسیون یم  يوره  همجرت  رد  ناکلخ  نبا 

ص:61

ص 224. ج 1 ، تاغللاو ، ءامسألا  بیذهت  . 149 - 1
هنس 197. ثداوح  ربعلا ، . 150 - 2

.151 - 3
هنس 198. ثداوح  نانجلا ، هآرم  . 152 - 4
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(1)« .دشاب هدرک  دراو  ینعط  وا  نید  رما  رد  هک  مسانش  یمن  ار  یسک  .دوب و  لقنلا  حیحص  و 

یئوّمح مالسالا  خیش   - 3

نب مساقلادبع  نیدلا  لامج  یـضاق  زا  ناردـب ، نب  ظفاحلادـبع  نیدـلادامع  خیـش  زا  نیطمـسلا » دـئارف   » باتک زا  مهدزناپ  باب  رد  وا 
زا نم  تفگ : هک  هدرک  لقن  يدحاو  دمحا  نب  یلع  نسحلا  یبا  زا  یقهیب ، یمزراوخ  دـمحم  نب  رابجلادـبع  زا  يراصنا ، دمـصلادبع 

لاؤس ٍِعقاو » ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  هیآ «  نیا  هرابرد  هنییع  نب  نایفس  زا  هک  مدرک  تئارق  شریسفت  رد  یبلعث  قاحسا  یبا  داتـسا  نام  خیش 
(2)  . ...دومن لقن  میدرک ) رکذ  ًالبق  هک   ) ار ثیدح  نیا  وا  تسا ؟ هدش  لزان  یسک  هچ  نأش  رد  هک  دش 

لاس 722 رد  هدوب و  یبهذ  خویـش  زا  هک  تسا  یعفاش  عماجملا  وبا  نیدلاردص  هیومح  نب  دّیؤم  نب  دمحم  نب  میهاربا  نامه  یئومح 
(3) .دنا هدرک  یفرعم  هقف  ثیدح و  مولع  رد  ماما  ار  وا  ّتنس  لها  ءاملع  .تسا  هتفای  تافو 

.تسا هدیسر  نایاپ  هب  لاس 716  رد  نیطمسلا » دئارف   » وا باتک  فیلأت 

(4)« .دش غراف  لاس 716  رد  نیطمسلا ) دئارف   ) شباتک زا  ینیوج  : » دیوگ یم  يدادغب 

ص:62

مقر 534. ص 60 ، ج 4 ، نایعالا ، تایفو  . 153 - 1
ح 63. ص 82 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 154 - 2

مقر 156. ص 125 ، یبهذلا ، خویش  مجعم  ص 1505 ؛ ج 4 ، ظافحلا ، هرکذت  . 155 - 3
ص 182. ج 4 ، نونظلا ، فشک  لیذ  رد  نونکملا  حاضیا  . 156 - 4
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.دنا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  لیاضف و  لقن  رد  ّتنس  لها  هک  تسا  ییاه  باتک  نیرتهب  زا  وا  باتک 

یناکسح مکاح   - 4

هدرک لقن  هباحص  زا  يدادعت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  یخرب  زا  رایسب  ياهدنـس  اب  ار  تیاور  نیا  یفنح  یناکـسح  مکاح 
نب دمحا  نب  هَّللادبع  دمحم  وبا  زا  يدادـغب ، دـمحم  نب  دـمحم  رکبوبا  زا  وا  مینک : یم  لقن  ار  اه  نآ  زا  تیاور  کی  ام  کنیا  .تسا 

زا روصنم ، زا  دیعس ، نب  نایفس  زا  نیکد ، نب  لضف  زا  یئاسک ، نیسح  نب  میهاربا  زا  يدسا ، نسح  نب  نمحرلادبع  زا  ینابیـش ، رفعج 
نم : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدرک  لقن  ناـمی  نب  هفیذـح  زا  یعبر ،

(1) .دنک یم  لقن  ار  هصق  رخآ  ات  هاگ  نآ  تفگ ...: داتسیا و  يرهف  رذنم  نب  نامعن  هالوم ؛» ّیلع  اذهف  هالوم  تنک 

(2)« .دوب ...راد  نید  لضاف ، هیقف ، وا  : » دیوگ یم  وا  همجرت  رد  يروباشین  رفاغلادبع  ظفاح  يدادغب ؛ دمحم  نب  دمحم  رکبوبا  - 

اه نآ  همه  تشاد ، يرایـسب  لاوما  يو  : » دیوگ یم  وا  همجرت  رد  يدادغب  بیطخ  يروباشین ؛ ینابیـش  رفعج  نب  دمحا  نب  هَّللادـبع  - 
دروم وا  ...دینش  ثیدح  رتشیب  شرـصع  مه  ياملع  مامت  زاو  تفرگ ، راک  هب  کین  لامعا  داهج و  جح و  ملع و  لها  ملع و  هار  رد  ار 

(3)  .« ...تسا قوثو 

رد ار  وا  يدادغب  بیطخ  يدسا ؛ نسح  نب  نمحرلادبع  - 

ص:63

.385 ص 381 -  ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 157 - 1
ص 37. روباشین ، خیرات  یف  قایسلا  . 158 - 2

ص 391. ج 9 ، دادغب ، خیرات  . 159 - 3
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، رجح نـبا  یبـهذ و  يأر  رب  اـنب  یلو  دـنا ، هدرک  فیعـضت  ار  وا  شنیرــصاعم  زا  یخرب  هـچرگ   (1) .تسا هدرک  دـیجمت  شا  هـمجرت 
(2) .تسین هجوت  لباق  رصاعم  فیعضت 

نومأم هقث  ار  وا  مکاح  ...دـباع  هقث ، ظفاح ، ماـما  : » دـیوگ یم  وا  هراـبرد  یبهذ  لزید ؛ نبا  هب  فورعم  یئاـسک  نیـسح  نب  میهاربا  - 
(3)« ....تسا هدرک  یفرعم 

هب يراخب  خویش  ناگرزب  زا  هدوب و  تبث  هقث و  وا  : » دیوگ یم  رجح  نبا  .دیآ  یم  رامش  هب  هّتس  حاحـص  لاجر  زا  وا  نیکد ؛ نب  لضف 
(4)« .دیآ یم  باسح 

ار وا  املع  زا  يرایسب  نیعم و  نب  ییحی  لیبن و  مصاع  وبا  هنییع و  نب  نایفس  هبعش و  تسا ، يروث  هب  فورعم  هک  وا  دیعـس ؛ نب  نایفس 
رد یبعش  شنامز ، رد  سابع  نبا  دنرفن : هس  ثیدح  باحصا  دیوگ : یم  هنییع  نب  نایفـس  .دنا  هدرک  یفرعم  ثیدح  رد  نینمؤملاریما 
ره دهز و  ثیدح و  هقف و  رد  ار  سک  چیه  نیعم  نب  ییحی  هک  مدرک  هدهاشم  دـیوگ : یم  يرود  سابع  .شنامز  رد  يروث  شنامز ،

(5) .تسا هّتس  حاحص  لاجر  زا  وا  .تشاد  یمن  مدقم  نایفس  رب  زیچ ،

لها تسا و  تبث  هقث و  وا  : » هتفگ وا  نأش  رد  رجح  نبا  هدوب و  هّتـس  حاحـص  لاـجر  زا  هک  تسا  رمتعم  نب  روصنم  ناـمه  روصنم ؛ - 
(6)« .تسا هدوبن  سیلدت 

ص:64

ص 292. ج 10 ، دادغب ، خیرات  . 160 - 1
ص 111. ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ص 234 ؛ ج 5 ، نازیملا ، ناسل  . 161 - 2

ص 184. ج 13 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 162 - 3
ج 2 ص 110. بیذهتلا ، بیرقت  . 163 - 4

ص 169-164. ج 11 ، لامکلا ، بیذهت  . 164 - 5
ص 177. ج 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 165 - 6
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هدرک یفرعم  دـباع  هقث و  ار  وا  رجح  نبا  .دـیآ  یم  باـسح  هـب  هّتـس  حاحـص  لاـجر  زا  هـک  تـسا  شارِخ  نـب  یعبر  ناـمه  یعبر ؛ - 
(1) .تسا

.تسا ردقلا  لیلج  باحصا  زا  وا  نامی ؛ نب  هفیذح  - 

باحصا مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا ؛ هدرک  لقن  هباحص  زا  یخرب  زین  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  یخرب  ار  تیاور  نیا 

.مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماما   - 1

.مالسلا هیلعرقاب  دمحم  ماما   - 2

.مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما   - 3

.سابع نب  هَّللادبع   - 4

.نامی نب  هفیذح   - 5

.صاقو یبا  نب  دعس   - 6

.هریره وبا   - 7

هماع زا  ثیدح  نایوار 

: لیبق زا  دنا ؛ هدرک  لقن  دوخ  بتک  رد  ّتنس  لها  ياملع  زا  يا  هدع  ار  ثیدح  نیا  نومضم 

(2) {. 223  } يوره دیبع  وبا  ظفاح   - 1

(3) {. 351  } يدادغب یلصوم  شاّقن  رکبوبا   - 2

ص:65

ص 243. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 166 - 1
.هیآ لیذ  نآرقلا ، بیرغ  ریسفت  . 167 - 2
.هیآ لیذ  رودصلا ، ءافش  ریسفت  . 168 - 3
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(1) {. 427  } يروباشین یبلعث  قاحسا  وبا   - 3

(2) .یفنح یناکسح  مکاح   - 4

(3) {. 567  } یبطرق ییحی  رکبوبا   - 5

(4) {. 654  } یفنح يزوج  نب  طبس   - 6

(5) .یئومح مالسالا  خیش   - 7

(6) .یفنح يدنرز  دمحم  خیش   - 8

(7) .یکلام غاّبص  نبا  نیدلارون   - 9

(8) .یعفاش يدوهمس  نیدلارون  دیس   - 10

(9) .يدامع دوعسلا  وبا   - 11

(10) .یعفاش ینیبرش  نیدلا  سمش   - 12

(11) .يزاریش نیدلا  لامج  دیس   - 13

(12) .یعفاش يوانم  نیدلا  نیز  خیش   - 14

(13) .یعفاش یبلح  یلع  نیدلا  ناهرب  خیش   - 15

(14) .یعفاش یجنلبش  نمؤم  دیس   - 16

(15) .یعفاش یکم  ریثکاب  نب  دمحا  خیش   - 17

(16) .يروفص نمحرلادبع  خیش   - 18

ص:66

.هیآ لیذ  نایبلاو ، فشکلا  . 169 - 1
ص 383. ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 170 - 2

ص 278. ج 8 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  . 171 - 3
ص 30. صاوخلا ، هرکذت  . 172 - 4
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ح 63. ص 82 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 173 - 5
ص 93. نیطمسلا ، ررد  مظن  . 174 - 6

ص 41. همهملا ، لوصفلا  . 175 - 7
ص 179. نیدقعلا ، رهاوج  . 176 - 8

ص 29. ج 9 ، میلسلا ، لقعلا  داشرا  . 177 - 9
ص 380. ج 4 ، رینملا ، جارسلا  . 178 - 10

ص 40. نینمؤملاریما 7 ، بقانم  یف  نیعبرالا  . 179 - 11
ص 218. ج 6 ، ریغصلا ، عماج  حرش  . 180 - 12

ص 274. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا  . 181 - 13
ص 159. راصبالا ، رون  . 182 - 14
ص 119. لآملا ، هلیسو  . 183 - 15

ص 209. ج 2 ، سلاجملا ، ههزن  . 184 - 16
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(1) .یعفاش یفنح  نیدلا  سمش   - 19

(2) .یکلام یناقرز  هَّللادبع  وبا   - 20

(3) .یفنح يزودنق   - 21

(4) .یجنگ فسوی  نب  دمحم   - 22

.نارگید و 

ثیدح تلالد 

رد ـالوم  زا  دوصقم  رگا  اریز  دراد ؛ ریدـغ  ثیدـح  رد  یتسرپرـس  ياـنعم  رب  تلـالد  هک  تسا  ینیارق  دـهاوش و  هلمج  زا  تیاور  نیا 
هّجاحم هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  هنوگ  نیا  نامعن  نب  ثراح  هک  تشاد  یترورض  هچ  دوب ، ترصن  ای  ّتبحم و  ریدغ  ثیدح 

یلع ترـضح  تماما  یتسرپرـس و  يانعم  ریدغ  ثیدح  زا  وا  متح  روط  هب  دـنک ؟ گرم  ياضاقت  دـنوادخ  زا  رما  تیاهن  رد  هدرک و 
زا یتساوخرد  نینچ  هک  دش  ثعاب  وا  دسح  هدرواین ، لمحت  تشاد  ترـضح  اب  هک  يدانع  تهج  هب  اذل  دوب ، هدیمهف  ار  مالـسلا  هیلع 

.دیامن دنوادخ 

تاهبش هب  خساپ 

حیضوت

ره هتخادرپ و  تاهبـش  نیا  هب  کنیا  .دنا  هدمآرب  ثیدـح  نیا  بیذـکت  ای  هیجوت  ددـصرد  ّتنـس ، لها  ياملع  زا  نیبّصعتم  زا  یخرب 
: داد میهاوخ  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  کی 

ص:67

ص 378. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  حرش  . 185 - 1
ص 13. ج 7 ، هّیندللا ، بهاوملا  حرش  . 186 - 2

ص 274. هدوملا ، عیبانی  . 187 - 3
.بلاطلا هیافک  . 188 - 4
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!! تسا یّکم  جراعم  هروس   - 1

قافتا هب  تسا  هدـمآ  نآ  لوا  رد  هیآ  نیا  هک  جراعم  هروس  : » دـیوگ یم  ثیدـح  نیا  رب  دوخ  تالاکـشا  زا  يرـس  کی  رد  هیمیت  نبا 
(1)« .تسا هدوب  ریدغ  هعقاو  زا  لبق  رتشیب  ای  لاس  هد  نآ  لوزن  هجیتن  رد  تسا ، یّکم  ملع  لها 

خساپ

هک تسا  نکمم  اریز  نآ ؛ تاـیآ  عومجم  هن  تسا  هکم  رد  هروس  عوـمجم  لوزن  نآ  زا  نّقیتـم  هدرک  اـعدا  هیمیت  نبا  هک  ار  یعاـمجا 
.دشاب یندم  هیآ  نیا  صوصخ 

و دشاب ، هدـش  لزان  اجک  رد  نآ  هیآ  نیلوا  هک  تسا  نیا  تسا  یندـم  ای  یّکم  يا  هروس  هک  نیا  رد  هدـعاق  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا 
.درادن يراگزاس  هروس  ندوب  یّکم  اب  سپ  تسا  یندم  هیآ  اب  هروس  حاتتفا  نوچ 

: تسا هدمآ  بلطم  نیا  فالخ  رب  هک  يدراوم  رایسب  هچ  اریز  تسا  عقاو  فالخ  اعدا  نیا  مییوگ : یم  باوج  رد 

(2) .نآ لوا  زا  هیآ  هد  زج  هب  تسا  یّکم  نآ  تایآ  مامت  توبکنع ؛ هروس  فلا )

(3) .تسا یندم  هک  نآ  لّوا  زا  هیآ  تفه  زجب  تسا  یّکم  نآ  تایآ  مامت  فهک ؛ هروس  ب )

(4) .نآ لوا  هیآ  زج  هب  تسا  یکم  نآ  تایآ  مامت  نیفّفطم ؛ هروس  ج )

(5) .نآ لوا  هیآ  زج  هب  تسا  یّکم  نآ  تایآ  مامت  لیل ؛ هروس  د )

ص:68

ص 31. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  . 189 - 1
ص 41. ج 13 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  ص 133 ؛ ج 20 ، نایبلا ، عماج  . 190 - 2

ص 41. ج 1 ، ناقتالا ، ص 235 ؛ ج 10 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  . 191 - 3
ص 91. ج 30 ، نایبلا ، عماج  . 192 - 4

ص 47. ج 1 ، ناقتالا ، . 193 - 5

ریدغ www.Ghaemiyeh.comتایآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 89زکرم  هحفص 82 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/632/AKS BARNAMEH/#content_note_68_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/632/AKS BARNAMEH/#content_note_68_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/632/AKS BARNAMEH/#content_note_68_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/632/AKS BARNAMEH/#content_note_68_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/632/AKS BARNAMEH/#content_note_68_5
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .نآ لوا  زا  هیآ  هد  زج  هب  تسا  یندم  نآ  تایآ  مامت  هلداجم ؛ هروس  ه )

(2) .نآ لوا  هیآ  زج  هب  تسا  یندم  نآ  تایآ  مامت  دلب ؛ هروس  و )

!! درک دهاوخن  باذع  ار  یسک  ربمایپ  دوجو  اب  دنوادخ   - 2

لزان نآ  رطاخ  هب  یباذع  مه  نآ  زا  دعب  و  دنا ، هتفگ  هکم  رد  ناکرـشم  هک  تسا  یبلطم  ببـس  هب  هیآ  نیا  : » دـیوگ یم  زین  هیمیت  نبا 
يا  ] یلو  » (3) ؛» َنوُرِفْغَتْـسَی ْمُهَو  ْمَُهبِّذَـعُم  ُهَّللا  َناک  امَو  ْمِهِیف  َْتنَأَو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  َناک  امَو  دـیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ  اریز  دـشن ؛

یمن ناشباذـع  ادـخ  دـننک ، یم  رافغتـسا  ات  زین ]  ] .درک و دـهاوخن  تازاجم  ار  اه  نآ  دـنوادخ  یتسه ، اه  نآ  نایم  رد  وت  ات  ربماـیپ ]!
(4)« .دنک

خساپ

.دشاب هتشگ  لزان  ثراح  رب  ناکم  نیا  رد  یلو  دشاب  هدشن  دراو  ناکرشم  رب  هکم  رد  دنوادخ  باذع  هک  درادن  یتافانم  ًالّوا :

.دنتفرگ رارق  باذع  دروم  صاخشا  زا  یخرب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رصع  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  ًایناث :

زابرس مالسا  لوبق  زا  دومن و  ادخ  لوسر  ینامرفان  شیرق  هک  دنک  یم  لقن  دوعـسم  نبا  زا  شدنـس  هب  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  فلا )
نانآ رب  فسوی  لاس  تفه  دـننامه  ایادـخ ! راب  : » درک ضرع  دـنوادخ  هب  درک و  نیرفن  اه  نآ  ّقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دز ،

.دندروخ و یم  رادرم  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  تفرگ و  ارف  ار  زاجح  هریزج  هبش  یلاسکـشخ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .تسرفب  یطحق 
(5)  . ...دندرک یم  هدهاشم  دود  دننامه  ار  نامسآ  شطع ، یگنسرگ و  تدش  زا 

ص:69

ص 215. ج 8 ، میلسلا ، لقعلا  داشرا  . 194 - 1
ص 47. ج 1 ، ناقتالا ، . 195 - 2

هیآ 33. لافنا ، هروس  . 196 - 3
.هنسلا جاهنم  . 197 - 4

ح 4416. ص 1730 ، ج 4 ، يراخب ، حیحص  ح 39 ؛ ص 342 ، ج 5 ، ملسم ، حیحص  . 198 - 5
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صاع نب  مکح  .دش  یم  لیام  پچ  تسار و  فرط  هب  تفر  یم  هار  هاگ  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنک : یم  لقن  ربلادبع  نبا  ب )
یم ماجنا  ار  يراک  نینچ  هک  دید  ار  وا  يزور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .داد  یم  ماجنا  ترـضح  يازهتـسا  تهج  هب  ار  تکرح  نآ 
یم شندـب  نتفر  هار  ماگنه  هک  دـش  التبم  یتلاح  هب  زور  نامه  زا  .يوش  نینچ  هک  دـنک  ادـخ  هک  درک  نیرفن  ار  وا  ترـضح  دـهد ،

(1) .دیزرل

لوسر رب  وا  داتـسرف ، یّلحم  هب  ار  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  هدرک  لـقن  دـیز  نب  هماـسا  زا  دوـخ  دنـس  هب  یقهیب  ج )
.تسا و هدش  هراپ  شمکش  هتفر و  ایند  زا  هک  دندرک  هدهاشم  ار  وا  .درک  نیرفن  ار  وا  ترضح  .تسب  غورد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

(2) .درکن لوبق  ار  وا  نیمز  دننک ، كاخ  ار  وا  دندرک  هچ  ره  نفد  ماگنه 

مدرم زا  ناربمایپ  هکلب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دوجو  اب  هک  یباذع  زا  دوصقم  هک  دوش  یم  هدافتسا  رگید  ياه  هصق  ایاضق و  نیا  زا 
تمکح ياضتقم  اب  قفاوم  بلطم  نیا  و  درف ، ود  ای  کی  هب  طوبرم  یـصوصخ و  باذع  هن  تسا  یمومع  باذـع  دوش ، یم  هتـشادرب 

.دراد ار  ییاضتقا  نینچ  ترورض  یهاگ  اریز  تسا ؛

!! دش یم  هزجعم  دیاب  دوب  نینچ  رگا   - 3

یم شخپ  مدرم  همه  نیب  رد  يا  هزجعم  ناونع  هب  لیف  باحـصا  هصق  دننامه  دیاب  دوب ، حیحـص  هعقاو  نیا  رگا  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
(3)« .تسین نینچ  هک  یلاح  رد  دنتسناد  یم  ار  نآ  همه  دش و 

ص:70

ص 359. لوا ، مسق  باعیتسالا ، . 199 - 1
ص 130. ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا  . 200 - 2

.هنسلا جاهنم  . 201 - 3
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خساپ

هـصق دروم  رد  اریز  تسا ؛ قرافلا  عم  سایق  لیف ، باحـصا  هصق  هب  ار  يدرف  هعقاو  هیـضق و  کی  ساـیق  ینعی  هیمیت ؛ نبا  ساـیق  ًـالّوا :
نامعن نب  ثراح  هصق  فالخ  رب  دش ، شخپ  مدرم  نیب  عیرـس  نآ  ربخ  اذـل  داتفا و  قافتا  یناگمه  میظع و  يا  هثداح  لیف ، باحـصا 

.تسا هدوب  صاخ  يا  هدودحم  رد  يدرف و  يا  هیضق  هک 

یفخم رد  خیرات  لوط  رد  افلخ  بتکم  یعس  اذل  دیآ ، یم  باسح  هب  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  لیاضف  زا  هّصق  نیا  هک  اجنآ  زا  ًایناث :
.تسا هدوب  نآ  نتشاد 

!! دوش یمن  يویند  باذع  ناملسم   - 4

هتـشاد فارتعا  یمالـسا  هناگجنپ  يدابم  هب  هدوب و  ناملـسم  وا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثراح  تاملک  رهاظ  زا  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
(1)« .دوش یمن  باذع  تسا  ناملسم  هک  یسک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رصع  رد  ًاصوصخ  ایند  رد  هک  تسا  مولعم  .تسا و 

خساپ

هدافتـسا هدز ، شمالک  رخآ  رد  هک  یفرح  نآ  زا  مه  وا  دادترا  دوش ، یم  هدافتـسا  ثراح  مالـسا  هک  هنوگ  نامه  روکذم  ثیدح  زا 
.تسا هتشاد  ار  یباذع  نینچ  قاقحتسا  وا  اذل  .تسا و  كرشم  تقیقح  رد  دوش و  یم 

ص:71
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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