
http://www.ghaemiyeh.com






بیشن زارف و  رد  كدف 

: هدنسیون

ینالیملا ینیسحلا  یلع  دیسلا 

: یپاچ رشان 

قیاقحلا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

بیشن زارف و  رد  8كدف 

باتک 8تاصخشم 

8همدقم

8زاغآرس

راتفگ 9شیپ 

هدش حرطم  ياه  10شسرپ 

ییوگ خساپ  11ینابم 

كدف يارجام  هب  هاتوک  یهاگن  مکی : 11شخب 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هب  طوبرم  لئاسم  هب  صاخ  هّجوت  11تّلع 

تماما اب  كدف  يارجام  12طابترا 

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هلیسو  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  كدف  13ششخب 

لیلد هئارا  كدف و  17هبلاطم 

كدف هلئسم  نادهاش  18هاگیاج 

تشهب لها  ناناوج  رورس  اقآ و  ود  مالسلا  امهیلع  نیسح  20نسح و 

تسا نایتشهب  زا  نمیا  21ّمُا 

؟ دریذپ یمن  ار  نادهاش  تداهش  رکبوبا  21ارچ 

دیوگ یم  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یهاوگ  تداهش و  شریذپ  زا  22نآرق 

باج قیدصت  و  مالسلا ، اهیلع  ارهز  مالسلا و  هیلع  یلع  بیذکت  23ارچ 

دنزیخ یمرب  رکبوبا  يرای  هب  ثیدح  24ناگرزب 

ثرا ناونع  هب  كدف  25هبلاطم 

يراصحنا ثیدح  یسررب  دقن و  مود : 27شخب 

رکبوبا زا  نخس  نیا  ندوب  رصحنم  هب  27رارقا 
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ناسانش ثیدح  28هاگدید 

نویلوصا 28هاگدید 

ناملکتم 30هاگدید 

« ثرون ال   » ثیدح يروحم  31تاعوضوم 

؟ تشاد زاین  ثیدح  نیا  هب  رتشیب  یسک  هچ  لوا : 31روحم 

يراصحنا ثیدح  31هس 

دنک یم  بیذکت  ار  ثرون » ال   » ثیدح نآرق  مود : 33روحم 

ساّبع مالسلا و  هیلع  یلع  هلیسو  هب  ثیدح  بیذکت  موس : 34روحم 

يراخُب فیرحت  هب  35هّجوت 

باّطخ نب  رمع  طّسوت  ثیدح  یلمع  بیذکت  مراهچ : 35روحم 

تیاور رد  يا  36هشیدنا 

املع بارطضا  هدش و  لقن  36تایاور 

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  طّسوت  ثاریم  هبلاطم  مجنپ : 37روحم 

رکبوبا هلیسو  هب  ثیدح  يراتفر  يراتفگ و  بیذکت  مشش : 38روحم 

نارگید زیزعلادبع و  نب  رمع  یلمع  بیذکت  متفه : 40روحم 

شارخ نبا  ظفاح  طّسوت  ثیدح  حیرص  بیذکت  متشه : 41روحم 

شارخ نبا  ظفاح  لاح  حرش  هب  41یهاگن 

شارخ نبا  ظفاح  هرابرد  هتکن  42ود 

كدف نیبصاغ  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هاگن  موس : 43شخب 

رکبوبا زا  اهیلع  هّللا  مالس  ارهز  ندنادرگرب  43يور 

رگید یگتخاس  44ثیدح 

تسا دنوادخ  مشخ  نامه  مالسلا  اهیلع  همطاف  45مشخ 

مهم دروم  هس  یسررب  مراهچ : 46شخب 

دهد یمن  ثرا  نانز  هب  نیمز  زا  46هعیش 
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هابتشا 46حیضوت 

« ًامهرد الو  ًارانید  اوثّروُی  مل  ءایبنألا  ّنإ   » ثیدح 47یسررب 

لاکشا هب  48خساپ 

؟ تفرگن سپ  ار  كدف  شتموکح  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  50ارچ 

ترابع ود  رد  كدف  هبلاطم  51زار 

51همانباتک

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  54هرابرد 
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بیشن زارف و  رد  كدف 

باتک تاصخشم 

 - 1326 یلع ، ینالیمینیسح ، هسانشرس : 
. یسراف ثرونال . ءایبنالارشاعم  انا  ثیدح  كدف و  هلاسم  يدادرارق :  ناونع 

همجرت ینالیمینیـسح ؛ یلع  ینـس / روشناد  کی  هب  خساپ  رد  كدف  دروم  رد  یـشهوژپ  بیـشن : زارف و  رد  كدف  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
. یمالسا قیاقح  زکرم  هیریرحت  تئیه 
.1386 قیاقحلا ، مق : رشن :  تاصخشم 

(. یگنر  ) روصم 154 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
.7 يداقتعا ؛ ياهشهوژپ  هلسلس  تسورف : 

978-964-2501-82-3 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  149 ؛  - 141 ص . همانباتک : تشاددای : 
11ق. 8 - ؟ س ،)  ) ارهزهمطاف عوضوم : 

. كدف عوضوم : 
. هیمالسالاقئاقحلازکرم هدوزفا :  هسانش 

BP27/25/ح55م5041 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

1174878 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

زاغآرس

(7)
كدف

بیشن زارف و  رد 
یّنس  روشناد  کی  هب  خساپ  رد  كدف  دروم  رد  یشهوژپ 

ینالیم  ینیسح  یلع  دیس  هّللا  تیآ  ترضح 
میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

: هک دش  لزان  هفیرش  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  يوس  زا  هک  هاگ  نآ 
(. 1 () ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  )

«. زادرپب ار  یبرقلا  يوذ  قح  »
( . 2 ...) دومن اطع  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
زاغآرس

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

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

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

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

تلحر زا  سپ  ار  يربهار  تیاده و  ریسم  هدش ـ  اّیهم  شیپ  زا  ییاه  هئطوت  اب  هلآو ـ ، هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  نایفارطا  یخرب  هک  دییاپن  يرید 
زا نانآ  دنداد . رارق  یمگردرس  ّریحت و  رد  ار  ناناملـسم  دنتـسب و  ار  ملع  هنیدم  هزاورد  دنتخاس ، فرحنم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ 

، یناطیـش ياه  سیبلت  سیلدـت و  تاهبـش و  ياقلا  ثیداحا ، لعج  يوبن ، ثیداحا  تباـتک  عنم  اـب  ناـشتموکح ، ياـهزور  نیزاـغآ  ناـمه 
. دنداد رارق  دیدرت  ّکش و  هایس  ياهربا  تشپ  دوب ـ  بات  ناهج  باتفآ  نوچمه  هک  ار ـ  مالسا  قیاقح 

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  طّسوت  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رابْرَرُد  نانخـس  مالـسا و  قیاقح  اه ، هئطوت  همه  مغر  یلع  هک  تسا  یهیدب 
هب نامز ، زا  يا  ههرب  ره  رد  هدش و  يراج  خیرات  لوط  رد  افواب ، نارای  باحصا و  زا  یعمج  مالسلا و  مهیلع  راوگرزب  نآ  يایصوا  مالسلا ،

تقیقح هداد و  خساپ  ار  مالسا  نانمـشد  نیطایـش و  یهاو  ياهرادنپ  اه و  ههبـش  اه ، یلدود  قیاقح ، نایب  اب  نانآ  تسا . هدومن  هولج  یعون 
. دنا هتخاس  راکشآ  ناگمه  يارب  ار 

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

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

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

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

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

یمالسا  قیاقح  زکرم  دریگ .
هیآ 26. ءارسا : هروس  ( 1)

. باتک نیمه  هحفص 36  ر.ك  ( 2)

راتفگ شیپ 
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  بیشن  زارف و  رد  كدف 
نیلّوألا نم  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  هّللا  ۀـنعلو  نیموصعملا  نیرهاطلا  هلآو  دّـمحم  اندّیـس  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دـمحلا 

راتفگ شیپ  نیرخآلاو 
يارجام هرابرد  بناج  نیا  زا  همان  نآ  نمـض  رد  هک  مدرک  تفایرد  ار  ّتنـس  لها  روشناد  کی  زا  يا  همان  تنرتنیا  قیرط  زا  شیپ ، يدنچ 

: دوب هتشون  نینچ  دوخ  همان  زا  یشخب  رد  يو  دوب . هدرک  وگ  تفگ و  تساوخرد  كدف 
یگتـسیاش هک  هفطاع ـ  ساسحا و  رایعم  اـب  ار  نآ  میرگنب و  تسا  نآ  هتـسیاش  هک  يرظنم  زا  اـهنت  ار  كدـف  يارجاـم  هک  نآ  طرـش  هب  ... 

دوخ ساسحا  رب  هک  یفاصنا  اب  ِناسنا  هدید  اب  میشاب و  هتشاد  نآ  رب  هنادنمشیدنا  یشرگن  هکلب  میجنـسن ، درادن ـ  ار  یعدم  ود  نیب  تواضق 
شرگن نیا  یتسیاب  هّتبلا  دشاب . هک  ره  دزن  رد  میریذپب ، ار  نآ  و  میرادب ، قح  يوس  ار  شیوخ  هاگن  مینک و  هراظن  ار  نآ  دـهن ، یمن  ندرگ 

. دشاب ّتنس  لها  ربتعم  رابخا  قثوم و  عبانم  وترپ  رد 
: دوب هتشون  همان  زا  يرگید  شخب  رد  يو 

دننام مینک ; نایب  مامت  یفرط  یب  اب  تسه و  هک  هنوگ  نآ  ار  قیاقح  میشاب و  شیدنادازآ  فرط و  یب  وگ  تفگ و  نیا  رد  هک  تسا  هتسیاب 
تقیقح تیعقاو و  هب  ات  دـبلط ، یم  ار  حیحـص  ياـهرایعم  ساـسا  رب  یهاـگن  دـیآ و  یم  دوجو  هب  صخـش  ود  نیب  هک  يرگید  لکـشم  ره 

. دوش هدیزای  تسد 

هدش حرطم  ياه  شسرپ 

هدش حرطم  ياه  شسرپ 
: تسا نینچ  اه  نآ  هدیکچ  هک  دوب  هدومن  حرطم  ار  ییاه  شسرپ  دوخ  همان  زا  یشخب  رد  یّنس  روشناد  نیا 

یناوارف هب  نآ  هب  هیبش  تاعوضوم  مالـسا  خیرات  رد  هک  نآ  لاح  هتفرگ و  رارق  هعیـش  ياملع  هّجوت  دروم  همه  نیا  كدف  يارجام  ارچ  1 ـ 
؟ دنتسه يزیچ  هچ  نتفای  یپ  رد  هّجوت  شالت و  همه  نیا  ِسپ  رد  نانآ  دوش ...؟ یم  تفای 

اعّدا هاگ  تسا و  ( 1) هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  هدیـشخب  كدف  هک  هدش  یعّدـم  یهاگ  تسا : هنوگ  دـنچ  ارجام  نیا  رد  ارهز  ياعّدا  2 ـ 
؟ دومن هیجوت  مه  اب  ار  اه  نآ  همه  ناوت  یم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ اهاعّدا  هنوگ  نیا  ّتلع  تسا . ثرا  كدف  هک  هدومن 

تداهش هک  ارجام ـ  نیا  رد  وا  یهاوگ  تسا و  مالسلا [ اهیلع   [ ارهز رسمه  وا  یلو  میرامش ، یم  مرتحم  ار  مالسلا [ هیلع   [ یلع هک  نآ  اب  3 ـ 
. دوب دهاوخن  یفاک  لیلد  تسا ـ  ییاهنت  هب  رفن  کی 

: تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دوب  هدینش  دوخ  شوگ  هب  رکبوبا  دیدرت  یب  4 ـ 
. ۀقدص هانکرت  امو  ثرون  ءایبنألا ال  رشاعم  ّانإ 

. تسا هقدص  دنام  یم  اج  رب  ام  زا  هچ  نآ  میراذگ و  یمن  ثرا  ناربمایپ  هورگ  ام 
دشاب وا  رتخد  ربمایپ ، ثرا  ِیعّدم  هک  دنک  یمن  قرف  اذل  و  دنک ، لمع  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هدومرف  هب  هک  هدوب  مزال  وا  رب  ور  نیا  زا 

؟ رگید یصخش  ای 
هاگ دوش و  یم  دونشوخ  هاگ  هک  تسا  هدوب  نارگید  دننام  يرشب  نانز و  رگید  دننامه  ینز  مالسلا [ اهیلع   [ ارهز هک  تسا  نآ  تقیقح  5 ـ 

؟ دشاب هتفرگ  مشخ  رکبوبا  رب  وا ، هب  كدف  ندشن  راذگاو  ببس  هب  رگا  دوش  یم  هچ  لاح  دریگ ; یم  مشخ 
يدونشوخ هناشن  عوضوم  نیا  هدوب و  رکبوبا  هدناوخ ، زامن   ] مالـسلا اهیلع   [ ارهز هزانج  رب  هک  یـسک  تسا : هدمآ  ام  تایاور  یخرب  رد  6 ـ 

. تسا رکبوبا  زا  وا 
. تسا هدش  حرطم  زین  نانآ  تایاور  رد  عوضوم  نیا  هک  نانچ  دنهد ، یمن  نز  هب  ثرا  ناونع  هب  کِلم  زا  يزیچ  نایعیش  7 ـ 
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: دنا هدومرف  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا [ هیلع  قداص  ماما   [ هّللادبع وبا  زا  یفاک  باتک  رد  ینیلک  8 ـ 
... . ًامهرد الو  ًارانید  اوثروی  مل  ءایبنألا  ّنإ  ءایبنألا ، اوثرو  ءاملعلا  ّنإو 

... . دنراذگ یمن  ثرا  هب  یمهرد  رانید و  ناربمایپ  انامه  دنرب ، یم  ثرا  ناربمایپ  زا  نادنمشناد  املع و  هک  یتسار  هب 
زاب ار  كدـف  دیـسر  تموکح  هب  مالـسلا [ هیلع   [ یلع هک  یماگنه  ارچ  سپ  تسا ، هدوب  مالـسلا [ اهیلع   [ ارهز اب  قح  ارجام  نیا  رد  رگا  9 ـ 

تفرگن ؟ سپ 
( رتبا  ) صقان تروص  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  كرابم  مان  زا  سپ  تاولـص  دورد و  ّتنـس  لها  عباـنم  رد  هک  نیا  مغر  یلع  ( 1)

. میا هدروآ  لماک  تروص  هب  ار  تاولص  دورد و  شترضح ، شیامرف  قبط  ام  تسا ، هدمآ 

ییوگ خساپ  ینابم 

ییوگ خساپ  ینابم 
هعیـش ياـملع  هک  تسا  راکـشآ  نشور و  فصنم ، شیدـنادازآ و  رگـشهوژپ  ره  رب  متـشون : هنوـگ  نیا  هدـش ، حرطم  دراوـم  هب  خـساپ  رد 

قح و هب  ندیزای  تسد  نآ  يارو  رد  هک  هعیش ، داقتعا  هشیدنا و  دروم  رد  یشهوژپ  شـسرپ و  ره  زا  ردص  حرـش  اب  هراومه  یماما  هدزاود 
. دنا هدومن  لابقتسا  تسا ، هدوب  تقیقح  هرهچ  زا  ندنکفا  هدرپ 

دهاوش هب  دانتـسا  اب  زج  دنا و  هتـسناد  دّـهعتم  هرظانم  ثحب و  بادآ  نوؤش و  ظفح  هب  ار  دوخ  اه  هرظانم  اهوگ و  تفگ و  رد  هتـسویپ  نانآ 
فرط دامتعا  دروم  تسخن و  نورق  عبانم  رداـصم و  رد  دوجوم  راـبخا  اـی  فرط و  ود  قاـّفتا  دروم  لـیالد  زا  هتفرگرب  و  راوتـسا ، نشور و 

. دنا هدنارن  نخس  لباقم 
یّلک روط  هب  دوب . دهاوخ  ادیوه  راکشآ و  هریس ، هویش و  نیمه  شرایسب ، ّتیمها  تیـساسح و  دوجو  اب  زین  ثحب  نیا  رد  هک  تسا  یهیدب 

: ددرگ یم  نایب  شخب  راهچ  رد  ام  خساپ 
كدف يارجام  هب  هاتوک  یهاگن  مکی : شخب 

يراصحنا ثیدح  یسررب  دقن و  مود : شخب 
كدف نیبصاغ  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هاگن  موس : شخب 

ّمهم دروم  هس  یسررب  مراهچ : شخب 
يارب يا  هلیـسو  ار  نآ  دشخب و  دوس  ثحب  نیا  اب  ار  نانمؤم  مالـسلا  مهیلع  شرّهطم  نادـناخ  دّـمحم و  قح  هب  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا 

. دهد رارق  دنتسه  تیاده  هتسیاش  هک  یناسک 
ینالیم ینیسح  یلع  دّیس 

كدف يارجام  هب  هاتوک  یهاگن  مکی : شخب 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هب  طوبرم  لئاسم  هب  صاخ  هّجوت  تّلع 

كدف يارجام  هب  هاتوک  یهاگن  مکی : شخب 
مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هب  طوبرم  لئاسم  هب  صاخ  هّجوت  ّتلع 

روط هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هلآو ، هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  هب  طوبرم  لئاسم  و  ماع ، روط  هب  مالسا  ردص  لئاسم  یـسررب 
. تساه نآ  نیرت  ساسح  زا  كدف  يارجام  هّتبلا  و  تسه ، هدوب و  هّیماما  ياملع  ناگرزب  مامتها  دروم  هراومه  صاخ 
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: تسا تلع  ود  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  طوبرم  لئاسم  ایاضق و  هب  ام  هژیو  مامتها  تیساسح و 
رد راوگرزب  يوناب  نآ  تلزنم  هاگیاج و  زین  و  وا ، لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  دانتسا  هب  ترضح  نآ  تمصع  ندوب  ینیقی  ببس  هب  تسخن :

. نانمؤم هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  ادخ ، هاگشیپ 
. هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ِتفالخ  تماما و  هلئسم  اب  ناشیا  يایاضق  گنتاگنت  يّدج و  طابترا  مود :

نآ زا  ارجام ، نیا  هب  تسخن  زور  نامه  زا  ناشیا  نایعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  هّمئا  وناب و  نآ  صاخ  هّجوت  هک  تسا  حضاو  رایـسب 
هب نآ  زا  رایـسب  یعارز  تـالوصحم  هّجوت و  روخ  رد  يداـصتقا  شزرا  هدوب و  یناتـسب  غاـب و  ناـمز  نآ  رد  كدـف  نیمزرـس  هک  هدوبن  ور 
زور ات  ناناملسم  درکیور  نید و  ساسا  لصا و  اب  هک  تسا  يرگید  عوضوم  ندومن  راکـشآ  مامتها ، نیا  زا  فده  هکلب  هدمآ ، یم  تسد 

. دراد یگتسب  زیخاتسر 
دوش و ماـجنا  مالـسلا  اـهیلع  لوتب  يارهز  تلزنم  هاـگیاج و  زا  رظن  عطق  اـب  وگ  تفگ و  هک  تسا  نیا  شهوژپ  نیا  رد  امـش  هتـساوخ  یلو 

: هک يا  هتفگ 
ار وا  ام  تسام ، ربمایپ  ِرتخد  نوچ  هک  تسا  ینز  ارجام  نیا  یعّدـم  هک  مینک  شومارف  مییامن و  لـمع  هناـفرط  یب  عوضوم  نیا  رد  یتسیاـب 

لباقم فرط  هک  مینک  شومارف  نینچمه  دراد ; صاخ  ینأش  هاگیاج و  لاعتم  يادخ  ام و  دزن  میرامش و  یم  شگرزب  میراد و  یم  تسود 
; تسوا رظن  هشیدنا و  رد  اهاطخ  مامت  وا و  رد  اه  يدب  مامت  دیآ  رامش  هب  نمشد  هک  یماگنه  ات  تسا و  هعیش  نمـشد  هک  تسا  رکبوبا  وا 

... . سب تسا و  ناگمه  راتفر  راتفگ و  زا  رترب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  دّمحم  رادرک  مالک و  مییوگب : تسا  هتسیاب  طقف  هکلب 
میراد و یم  تسود  ار  وا  ام  هک  تسا  ینز  ارجام  نیا  یعّدـم  هک  مینک  شومارف  دـیاب   » مینک و هاگن  هنافرط » یب   » هلئـسم نیا  هب  دـیاب  يرآ 
ار كدف »  » تایصوصخ رگید  تادیاع و  تحاسم ، ییایفارغج ، ّتیعقوم  دیاب  نینچمه  دراد . صاخ  یهاگیاج  وا  و  میرامش » یم  شگرزب 

. مینک شومارف  زین 
ار اه  نآ  دیاب  تفرگ و  هدیدان  ار  هتکن  دنچ  ناوت  یمن  دـید ، نیا  هب  هّجوت  اب  تیالو و  تماما و  هلئـسم  اب  عوضوم  نیا  طابترا  دروم  رد  اّما 

. میهد یم  حیضوت  ار  بلطم  نیا  راصتخا  هب  ام  نونکا  تشاد . رظن  رد 

تماما اب  كدف  يارجام  طابترا 

تماما اب  كدف  يارجام  طابترا 
نیا هب  خیرات  لوط  رد  یمالـسا  نادنمـشناد  ور  نیا  زا  دراد . تماما  هلئـسم  اب  یگنتاگنت  طابترا  كدـف  هّیـضق  دـش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه 

: میروآ یم  ار  دروم  دنچ  هنومن  ناونع  هب  دنتشاد . تیانع  عوضوم 
: دراگن یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  فقاوملا  حرش  باتک  هدنسیون  1 ـ 

هیلع هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  سپ  قح  هب  ماما  ام  رظن  زا  تسا . هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  قح  هب  ماما  هرابرد  مراهچ  لصف 
: میراد لیلد  ود  دوخ  هدیقع  رب  ام  هنع . هّللا  یضر  یلع  هعیش  رظن  زا  تسا و  رکبوبا  هلآو 

عامجا و ای  دشاب و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  بناج  زا  هک  تسا  یحیرـص  نخـس  ادـخ و  مالک  ای  تماما  تابثا  هار  هک  نآ  تسخن 
، دمآ دـهاوخ  هک  نانچ  درادـن ، دوجو  رکبوبا [ تماما  دروم  رد   [ هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  یحیرـص  نخـس  تعیب . رب  رظن  قاّفتا 

(. 1 ...) دوش یمن  تفای  رکبوبا  رب  زج  ربمایپ  تّما  بناج  زا  زین  يرظن  قاّفتا  چیه  یلو 
یلص ادخ  ربمایپ  ادخ و  يوس  زا  راکشآ  نایب  حیرص و  نخس  هنوگ  ره  ِدوبن  هب  لالدتسا ، نیا  رد  یناجرج  فیرـش  هک  تسا  حضاو  رایـسب 

. دناد یم  تما  رظن  قاّفتا  عامجا و  ار  رکبوبا  تماما  رب  لیلد  اهنت  يو  دراد . فارتعا  رکبوبا  تماما  رب  هلآو  هیلع  هّللا 
: دسیون یم  نینچ  فقاوملا  حرش  زا  يرگید  ياج  رد  يو  نینچمه  2 ـ 
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. تسا تماما  طورش  هرابرد  مود  لصف 
ار نید  روُما  دناوتب  ات  دشاب  دهتجم  نید  عورف  لوصا و  رد  هک  دراد  ار  تماما  قاقحتسا  ّتیلها و  یـسک  هک  دنرواب  نیا  رب  ام  ياملع  مومع 
رب تردق  ات  دشاب  عاجـش  یتسیاب  نینچمه  دـنک ... لح  ار  ینید  دـیاقع  رب  هدراو  تاهبـش  هدومن و  تّجح  هماقا  هک  دـشاب  رداق  دراد و  اپرب 

... . دشاب هتشاد  اهدربن  رد  مدق  تابث  اب  ار  مالسا  میرح  ظفح  نید و  هزوح  زا  تیامح  عافد و 
دریگ و یم  راک  هب  یصخش  فادها  يارب  ار  مدرم  لاوما  قساف ، یهاگ  هک  ارچ  درادن ، اور  متس  یـسک  رب  ات  دشاب  لداع  دیاب  ماما  نینچمه 

زین دشاب ;و  هتـشاد  ار  يرادروشک  یعرـش و  روما  رد  فّرـصت  ّتیحالـص  ات  دشاب  لقاع  دـیاب  ماما  زین  دزاس ;و  یم  هابت  ار  نارگید  قوقح 
... . دربن ییاج  هب  هار  یگچب  لقع  هک  دشاب  غلاب  دیاب  ماما 

(. 2) تسا هدیسر  تابثا  هب  املع  رظن  قاّفتا  عامجا و  قیرط  زا  هک  دنتسه  تماما  ربتعم  طورش  هناگجنپ ، ای  هناگتشه  تافص  نیا 
قاّفتا اب  طورـش  نیا  هّتبلا  تسا و ... تلادع  ملع و  تماما  طرـش  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  زین  نخـس  نیا  رد  يو  تسا  نشور  هک  ناس  نآ 

ـ  تماما طیارش  زا  ار  ندوب » اهدربن  رد  مدق  تابث  اب   » ماما و رد  تعاجش  طرـش  هک  تسا  رتهب  دنچ  ره  ... تسا ; هدیـسر  تابثا  هب  املع  رظن 
روآدای ار  و ... ( 4) ربیخ (، 3) دـحا گنج  رد  رکبوبا  زور  لاح و  میراپـسب و  یـشومارف  هب  تسا ـ  هدومن  هراشا  نادـب  یناجرج  فیرـش  هک 

(. 5 )!!() میوشن
.354  / 8 فقاوملا : حرش  ( 1)

.350 349 ـ   / 8 فقاوملا : حرش  ( 2)
نبا ینُْطقراد ، ناّبِح ، نبا  یناربط ، دعـس ، نبا  یـسلایط ، دوواد  وبا  تیاور  دـیناوت  یم  گنج  نیا  رد  رکبوبا  يارجاـم  زا  یهاـگآ  يارب  ( 3)

. دینیبب ثیدح 30025   424  / 10 لامعلا : زنک  رد  ار  نارگید  یسِدْقَم و  ءایض  رکاسع ،
یمثیه یسِدْقَم ، ءایـض  یقهیب ، مکاح ، يربط ، راّزب ، هبیـش ، یبا  نبا  دمحا ، تیاور  هب  ربیخ  گنج  رد  رکبوبا  يارجام  زا  یهاگآ  يارب  ( 4)

. تسا هدرک  لقن  يددعتم  تایاور  هک  دینک  هعجارم   30135 ياه 30117 ـ  ثیدح   461  / 10 لامعلا : زنک  رد  نارگید  و 
تمالع دنـشاب ، یم  رظن  ّتقد  لّمأت و  لحم  هک  نّنـست  لها  عبانم  رد  جردـنم  تارابع  همجرت  لباقم  رد  ام  هک  تسا  يروآداـی  ناـیاش  ( 5)

. میا هداهن  ار  )!!( 

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هلیسو  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  كدف  ششخب 

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هلیسو  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  كدف  ششخب 
هدیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  یلاح  رد  ار  كدف  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  دیآ  یمرب  تایاور  زا  ینـشور  هب  هچ  نآ 
. دشاب هدمآ  تسد  هب  دربن  گنج و  اب  رتش و  بسا و  ندنازات  اب  هک  هدوبن  ینیمز  كدف  اریز  تسا ; هدوب  شدوخ  یصخش  کِلم  هک 

: دراد دوجو  اعّدا  ود  اج  نیا  رد 
تسخن ياعدا 

. دوب دهاوخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  صخش  کِلم  دشاب ، هدمآ  تسد  هب  هنوگ  نیا  هک  يزیچ  ره 
مالک زا  يا  هصـالخ  هب  بلطم  نیا  تاـبثا  يارب  کـنیا  هک  دـنا  هدرک  ناـیب  نادنمـشناد  اـملع و  همه  هک  تسا  یمالـسا  مکح  کـی  نیا  و 

: تسا هدمآ  رشح  هروس  رد  مینک . یم  هدنسب  نآرقلا  ماکحأل  عماجلا  شریسفت  باتک  رد  یبُطُْرق 
ءْیَـش ِّلُـک  یلَع  ُهّللاَو  ُءاـشَی  ْنَم  یلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَُـسی  َهّللا  َّنِکلَو  باـکِر  ـالَو  لـْیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  اـمَف  ْمُْـهنِم  ِِهلوُـسَر  یلَع  ُهـّللا  َءاـفَأ  اـمَو  )

(. 1 () ٌریدَق
ادـخ یلو  دـیتخاتن ، نآ  رب  يرتش  ای  بسا  بحاـصت [ يارب  امـش  ، [ دـینادرگ دوخ  ربماـیپ  دـیاع  تمینغ  مسر  هب  ناـنآ  زا  ادـخ  ار  هچ  نآ  و 
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. تساناوت يراک  ره  رب  ادخ  و  دنادرگ ، یم  هریچ  دهاوخب  هک  ره  رب  ار  شناگداتسرف 
: دیوگ یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  یبُطُْرق 

امَف  ) دـنادرگرب شلوسر  هب  ریـضن  ینب  لاوـما  زا  دـنوادخ  ار  هچ  نآ  ینعی : ْمُْهنِم ) ِِهلوُـسَر  یلَع  ُهّللا  َءاـفَأ  اـمَو  : ) دـیامرف یم  یلاـعت  يادـخ 
. دیدنارن نآ  رب  اپراهچ  امش  و  ینعی : ِْهیَلَع ) ُْمتْفَجْوَأ 

. تسا رتش  اپراهچ ، زا  دارم  و  تسا ، نایاپراهچ  اب  يراوس  تکرح و  رد  ندومن  باتش  يانعم  هب  عاضیا »  » فدارتم فاجیا »  » هژاو
هدشن هجاوم  تّقـشم  گنج و  اب  نآ  رطاخ  هب  و  دیا ، هدرکن  لّمحت  ار  یتمحز  یتخـس و  چیه  نآ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  امـش  دیامرف : یم 
نودـب ار  اج  نآ  هدـش و  راوس  اـمرخ ـ  فیل  زا  هدیـشوپ  یغـالا  رب  دـنا : هتفگ  یـضعب  يرتش ـ  رب  هک  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  رگم  دـیا 

. تسا هتفرگ  ار  ناشلاوما  هدومن و  هدنکارپ  ار  نانآ  هدرک ، حتف  يریگرد 
َءافَأ امَو  : ) هک دش  لزان  هیآ  نیا  اّما  دـننک ، میـسقت  نانآ  نیب  ار  لاوما  نآ  هک  دنتـساوخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ناناملـسم  ور  نیا  زا 

...(. ُهّللا
هتساوخ هک  نآ  رایتخا  رد  ار  اه  نآ  درمشرب و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  یصخش  کِلم  ار  ریـضن  ینب  لاوما  لاعتم  دنوادخ  بیترت  نیا  هب 

. دومن میسقت  نارجاهم  نایم  ار  لاوما  نآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  صاصتخا ، نیا  زا  سپ  داد و  رارق  دوب 
: تسا هدش  لقن  هنوگ  نیا  رمع  زا  ملسم  حیحص  رد 

دندوب هدنارن  رتش  بسا و  نآ  رب  ناناملـسم  هک  دوب  ییاه  نآ  زا  دنادرگرب و  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  دوب  یلاوما  هلمج  زا  ریـضن  ینب  لاوما 
. تشاد صاصتخا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  و 

(. 2) دنا هتشادن  نآ  زا  یبیصن  باحصا  هتشاد و  ّقلعت  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  صخش  هب  لاوما  نآ  هک  دراد  یم  نایب  تیاور  نیا 
نیا نارّسفم  نیب  هچ  رگا  دنک ، یم  دییأت  تسا  هّیضق  ياربک  نامه  هک  ار  ام  تسخن  ياعّدا  هکرابم  هیآ  هک  تسا  نیا  اج  نیا  رد  مهم  هتکن 

؟ هن ای  تسا  هدوب  هنوگ  نیا  ریضن  ینب  لاوما  ایآ  هک  هدمآ  نایم  هب  نخس 
قادصم ار  كدف  طقف  هدرک و  لقن  نارّـسفم  زا  ار  بلطم  نیا  ّدر  هک  اج  نآ  هدمآ ، هلئـسم  نیمه  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  يزار  رخف  نخـس  رد 

مود ياعّدا  دسر . یم  تابثا  هب  مود  ياعّدا  تروص  نیا  رد  تسا . هداد  رارق  هکرابم  هیآ 
: دسیون یم  يو  مییامن ; یم  لقن  ار  يزار  رخف  ترابع  نتم  مود  ياعّدا  تابثا  يارب  نونکا 

رد ار  یتّدم  نانآ  اریز  تسا ، هدمآ  تسد  هب  دربن  گنج و  زا  دعب  ریضن  ینب  لاوما  هک : تسا  حرطم  شسرپ  نیا  ثحب  دروم  هیآ  ریسفت  رد 
نآ هک  تسا  مزال  ور  نیا  زا  دنا . هدرک  هحلاصم  دوخ  نیمزرـس  كرت  رب  هاگ  نآ  دنا  هداد  هتـشک  دـنا و  هدـیگنج  هدرب و  رـس  هب  هرـصاحم 

. ءیف لاوما  ءزج  هن  دیآ  رامش  هب  تمینغ  لاوما 
: دنا هدومن  نایب  ار  هجو  ود  نارّسفم  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 

یتّدم نانآ  دش و  هدنازات  رتش  بسا و  اه  نآ  رب  ناناملـسم  هلیـسو  هب  هک  ارچ  تسا ، هدشن  لزان  ریـضن  ینب  ياه  يدابآ  هرابرد  هیآ  نیا  1 ـ 
كدف نانکاس  اریز  تسا ، هدش  لزان  كدف  هرابرد  هیآ  نیا  دیاش  اذل  دندوب ، ناناملسم  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هرـصاحم  رد  ار 

رارق هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رایتخا  رد  دربن  گنج و  نودـب  اـه  نآ  لاوما  رگید  اـه و  يداـبآ  دـندومن و  كرت  ار  دوخ  نیمزرس 
(. 3 ...) تفرگ

کِلم هتفرگ ، رارق  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رایتخا  رد  هحلاصم  تروص  هب  زیتس و  دربن و  نودـب  هچ  نآ  ره  هک  نآ  نخـس  هاـتوک 
. تسا هدرک  حیرصت  نادب  نارّسفم  زا  لقن  هب  يزار  هک  نانچمه  تسا ; لیبق  نیا  زا  زین  كدف  هدوب و  ناشیا  یصخش 

قاحسا نبا  يرْهُز و  دننام  یناسیون  يزاغم  ناراگن و  ثیدح  هلمج  زا  ننست  لها  ناگرزب  زا  رگید  يرایسب  نانخـس  رد  بلطم  نیا  هب  هّتبلا 
. تسا هدش  حیرصت  يومح  توقای  دننام  ناسیون  یفارغج  ناخروم و  و  ( 4 (ـ  تسا هدش  لقن  يرهوج  زا  هک  نانچ   ـ
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: دسیون یم  نینچ  كدف  هرابرد  يومح  توقای 
هب دربن و  نودـب  متفه  لاس  رد  ار  اتـسور  نیا  دـنوادخ  تسا . هار  زور  هس  ای  ود  هنیدـم  ات  اـج  نآ  زا  هک  تسا  ییاتـسور  زاـجح  هقطنم  رد 

حتف ار  نآ  ياه  هعلق  هتفر و  ربیخ  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  یماگنه  ارجام  نیا  داد . رارق  شربمایپ  رایتخا  رد  ءیف  تروص 
. درک تخس  نانآ  رب  ار  راک  هرصاحم  اب  شترضح  هک  نآ  ات  دنام  یقاب  هعلق  هس  طقف  دومن .

ناشدوخ لاح  هب  ار  اه  نآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  دندومن  تساوخرد  دنداتسرف و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  یکیپ  نانآ 
. درک راتفر  نینچ  نانآ  اب  زین  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  دننک . كرت  ار  دوخ  نیمزرس  ات  دراذگاو 

نتفریذپ اب  هک  دندرک  تساوخرد  دنداتـسرف و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  بناج  هب  یکیپ  زین  نانآ  دیـسر ، كدـف  یلاها  هب  ربخ  نیا 
چیه اج  نآ  رب  ور  نیا  زا  تفریذپ . ار  هحلاصم  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـنک . هحلاصم  نانآ  اب  ناشلاوما  تالوصحم و  فصن 

. تفرگ قلعت  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  صخش  هب  كدف  دشن و  هدنازات  يرتش  بسا و 
تفگ رکبوبا  هب  نآ  دروم  رد  اهنع  هّللا  یضر  همطاف  هک  تسا  اج  نامه  نیا  تسا . يرایسب  لخن  ناتخرد  ناشوج و  يا  همـشچ  اج  نآ  رد 

. مهاوخ یم  دهاش  بلطم  نیا  رب  داد : خساپ  هنع  هّللا  یضر  رکبوبا  تسا . هدیشخب  وا  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 
حتف ییاه  نیمزرس  تفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح  باّطخ  نب  رمع  رکبوبا  زا  سپ  هک  نآ  ات  دراد ، يا  هناگادج  هصق  دوخ  ارجام  نیا  هتبلا 
هیلع هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هثرو  هب  ار  نآ  هک  تفرگ  میمـصت  دوخ  داهتجا  هب  رمع  و  دندش ، رگناوت  دـنتفای و  یـشیاشگ  ناناملـسم  دـش و 

. دندرک ادیپ  فالتخا  نآ  رس  رب  بلطملادبع  نب  ساّبع  هنع و  هّللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  یلو  دنادرگ . زاب  هلآو 
یمن ار  نخس  نیا  ساّبع  اما  تسا ، هداد  رارق  مالسلا  اهیلع  همطاف  يارب  شتایح  نامز  رد  ار  نآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  تفگ : یم  یلع 

. متسه وا  ثراو  نم  هدوب و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  کِلم  نیا  تفگ : یم  تفریذپ و 
ّتیعقوم نأش و  ناتدوخ  رفن  ود  امـش  تفگ : درک و  يراددوخ  ود  نآ  نیب  يرواد  مکح و  زا  وا  دـندرب و  رمع  دزن  ار  دوخ  فالتخا  ناـنآ 

. منک یم  راذگاو  امش  دوخ  هب  ار  هلئسم  نیا  نم  دیناد . یم  رتهب  ار  دوخ 
هک داد  روتـسد  وا  هب  تشون و  هنیدم  رد  دوخ  رادـنامرف  هب  يا  همان  تفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  یماگنه  ماجنارس 

(. 5 ...) دنادرگ زاب  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  هب  ار  كدف 
: تسا هدمآ  عالطالا  دصارم  رد  نینچمه 

هدومن راذگاو  شربمایپ  هب  دربن  نودـب  ار  نآ  دـنوادخ  تسا و  هار  زور  هس  ای  ود  هنیدـم  ات  اج  نآ  زا  هک  زاجح  رد  تسا  ییاتـسور  كدـف 
(. 6) تسا ناشوج و ... يا  همشچ  نآ  رد  تسا و 

: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدـمآ  كدـف  دروم  رد  يومح  توقای  نخـس  رد  دـیدومن  هظحالم  هک  هنوگ  ناـمه  يرآ ،
«. تسا هداد  رارق  مالسلا  اهیلع  همطاف  يارب  ار  كدف  شتایح  نامز  رد  ربمایپ  »

. متسه وا  ثراو  نم  هدوب و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  کِلم  اج  نآ  هک  هدرک  لقن  زین  ساّبع  زا  نینچمه 
. درک میهاوخ  لقن  ار  نآ  همادا  رد  هک  دراد  هراشا  هدروآ  حیحص  رد  ملسم  هک  یثیدح  هب  بلطم  ود  نیا 

یصخش کِلم  كدف  هک  دنک  لالدتسا  ساّبع  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نخس  هب  هک  تسا  هتـشاد  دصق  هدننک  لقن  هک  تسا  حضاو 
نآ قحتسم  ندرب  ثرا  باب  زا  هک  دوش  یعّدم  هتـسناوت  یمن  ساّبع  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  تسا ، هدوب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

. تسا
یصخش کِلم  كدف  هلآو ، هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  تلالد  هب  هک  دش  نشور  میتشاد  نایب  هچ  نآ  زا  بیترت ، نیا  هب 

ادخ لوسر  هک  دنا  هدرک  هبلاطم  ار  نآ  ور  نآ  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نانمؤم و  ریما  تسا و  هدوب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
نیا رد  يدیدرت  کش و  چـیه  ياج  هنوگ  نیدـب  و  دوب » هداد  رارق  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يارب  ار  نآ  شتایح  نامز  رد   » هلآو هیلع  هّللا  یلص 
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. نآ يارغص  رد  هن  هّیضق و  ياربک  رد  هن  دنام ، یمن  عوضوم 
: تسا هدمآ  تایاور  رد  نیا  رب  نوزفا 

... . تسا هدوب  لاعتم  يادخ  نامرف  هب  مالسلا  اهیلع  يربک  هقیدص  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يوس  زا  كدف  ششخب 
: دسیون یم  هک  اج  نآ  تسا  هدومن  هراشا  بلطم  نیا  هب  لحن  للم و  باتک  رد  یناتسرهش 

رد نآ  ندش  کیلمت  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ندرب  ثرا  ياعّدا  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ندرب  ثرا  كدف و  هرابرد  مشـش  فالتخا 
(. 7) تسوا رگید  ياعّدا 

رگید عبانم  رد  بلطم  نیا  تسا . هدیشخب  وا  هب  ار  كدف  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  یعّدم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نیا  رب  انب 
. تسا هدمآ  یفطصملا و ... راد  رابخأب  افولا  ءافو  هرضنلا ، ضایرلا  هقرحملا ، قعاوصلا  يزار ، ریسفت  دننام  زین 

یماگنه اریز  تسا . حیحـص  نیقی  هب  درک  هئارا  نآ  رب  ناوت  یم  زین  ننـست  لها  قیرط  زا  یّتح  هک  یلیالد  اب  یمارگ  يوناب  نآ  ياـعّدا  هّتبلا 
: هک دش  لزان  هفیرش  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  يوس  زا  هک 

(. 8 () ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  )
. زادرپب ار  یبرقلا  يوذ  قح 

... . دومن اطع  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
: درب مان  ار  يدارفا  ناوت  یم  نانآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدومن  تیاور  ننست  لها  ثیدح  رادمان  ناظفاح  نایاوشیپ و  ار  عوضوم  نیا 

يافوتم 291)  ) رازب رکبوبا 
يافوتم 307)  ) یلصوم یلعیوبا 

يافوتم 327)  ) يزار ِمتاح  یبا  نبا 
يافوتم 410)  ) یناهفصا هیودرم  نبا 

يافوتم 405)  ) يروباشین مکاح 
يافوتم 360)  ) یناربط مساقلاوبا 
يافوتم 643)  ) يدادغب راّجن  نبا 
يافوتم 807)  ) یمثیه نیدلارون 

يافوتم 748)  ) یبهذ نیدلا  سمش 
يافوتم 911)  ) یطویس نیدلا  لالج 

(. 9) رگید یعمج  و  يافوتم 975 )  ) يدنه یقتم  یلع 
: دش تباث  عوضوم  هس  اج  نیا  ات  دش ، نایب  هچ  نآ  رب  انب 

. تسا هدیشخب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  1 ـ 
. تسا هدوب  لاعتم  يادخ  نامرف  هب  ششخب  نیا  2 ـ 

. تسا هتفرگ  مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  هارکا  روز و  هب  ار  كدف  رکبوبا  3 ـ 
: تسا هتشون  هتسناد و  یعطق  ار  ارجام  نیا  هقرحملا  قعاوصلا  باتک  هدنسیون  دننام  يدارفا  هک  تسور  نیا  زا  يرآ ،

. ًاکدف ۀمطاف  نم  عزتنا  رکب  ابأ  ّنإ 
(. 10) تفرگ مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  روز  هب  ار  كدف  رکبوبا  یتسار  هب 

ـ  دنک یم  لقن  زیزعلادبع  نب  رمع  طّسوت  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نادـنزرف  هب  ار  كدـف  ندـنادرگزاب  عوضوم  هک  یماگنه  ینازاتفت  نینچمه 
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: دسیون یم  درک ـ  میهاوخ  لقن  ار  شتیاور  همادا  رد  هک 
. هیلع تناک  ام  یلإ  هتفالخ  ماّیأ  زیزعلادبع  نب  رمع  اهّدر  ّمث 

(. 11) دنادرگزاب تشاد  ّقلعت  هک  نانآ  هب  ار  كدف  شتموکح  راگزور  رد  زیزعلادبع  نب  رمع  هاگ  نآ 
: هک دش  نشور  اج  نیا  ات 

یکاش رکبوبا  اهنت  هکلب  تسا ، هتـشادن  یـضرتعم  چیه  عوضوم  نیا  رد  هدوب و  كدف  رب  دی  بحاص  کلام و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
دنک . هماقا  لیلد  دوخ  رادرک  نیا  رب  دیاب  و  هدناتس ، متس  هب  نآ  کلام  تسد  زا  ار  یصخش  کلم  نیا  زین  وا  هدوب و  ارجام  نیا 

 . هیآ 6 رشح : هروس  ( 1)
.10 ص 9 ـ  ءزجلا 18 ، ، 9 نآرقلا : ماکحأل  عماجلا  یبُطُْرق ، ریسفت  ( 2)

.284  / 15 ریبکلا : ریسفتلا  ( 3)
.210  / 16 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 4)
هرامش 9053.  271 270 ـ   / 4 نادلبلا : مجعم  ( 5)

.1020  / 3 عاقبلاو : ۀنکمألا  یلع  عالطالا  دصارم  ( 6)
.13  / 1 لحنلاو : للملا  ( 7)

هیآ 26. ءارسا : هروس  ( 8)
.767  / 3 لاّمعلا : زنک  ، 288  / 2 لادتعالا : نازیم  ، 49  / 7 دئاوزلا : عمجم  ، 273  / 5 روثنملا : ردلا  ( 9)

.31 هقرحملا : قعاوصلا  ( 10)
.279  / 5 دصاقملا : حرش  ( 11)

لیلد هئارا  كدف و  هبلاطم 

لیلد هئارا  كدف و  هبلاطم 
: دسیون یم  رگید  يزارف  رد  همان  هدنسیون 

نادـنزرف نیب  تلادـع  موزل  تهج  نآ  و  میریذـپب ، مالـسلا ) اهیلع  ارهز  ترـضح  ینعی   ) وا زا  ار  بلطم  نیا  میناوت  یمن  رگید  یتهج  هب  اـم 
. تسا

هدومرف و هچ  نآ  رد  تسا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ضارتعا  نخـس  نیا  هک  مییوگب  تسا  یفاک  همان  زا  شخب  نیا  هب  خساپ  رد 
مالک زا  يوریپ  هب  ار  راک  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  يرایـسب  رابخا  تاـیاور و  هک  ارچ  هداد ; ماـجنا 

. دیتسناد هک  نانچ  تسا ، هداد  ماجنا  ( 1 () ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  : ) دیامرف یم  هک  لاعتم  يادخ 
ریغ کلم  رد  فّرـصت  لاح  ره  هب  اریز  دنک ، یمن  لح  ار  رکبوبا  طّسوت  كدف  فّرـصت  لکـشم  نخـس ، نیا  هک  تفگ  دیاب  نیا ، رب  نوزفا 

. لیلد هئارا  كدف و  هبلاطم  ینعی  تسام : ینونک  ثحب  عوضوم  نیمه  تسا و 
. دومن بلط  ار  شیوخ  کِلم  درک و  ضارتعا  راتفر  نیا  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دش ، فّرـصت  رکبوبا  هلیـسو  هب  كدف  هک  یماگنه 

)!!(. تسا ناشیا  راوگرزب  ردپ  ياطع  یصخش و  کِلم  كدف  هک  دوش  تباث  ات  تساوخ  لیلد  دهاش و  ناشیا  زا  خساپ ، رد  رکبوبا 
لیلد و تسوا  رایتخا  رد  یکِلم  هک  یـسک  زا  هک  تسا  هدـش  نایب  نآ ـ  بهاذـم  قرف و  مامت  هقف  رد  مالـسا ـ  ماکحا  رد  هک  تسا  یهیدـب 

. دنک یم  اعّدا  ار  ّتیکلم  نآ  فالخ  هک  تسا  مزال  یسک  نآ  رب  لیلد  هئارا  هکلب  دوش ، یمن  بلط  دهاش 
رگا ور  نیا  زا  دنناد . یم  ار  نآ  زین  دنا  هتخومآ  ار  مالـسا  تعیرـش  میلاعت  زا  یکدـنا  هک  یناسک  یّتح  هک  تسا  نشور  نانچ  عوضوم  نیا 
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... . تسا لهاج »  » هتسناد یمن  رگا  و  ملاظ »  » تسا هدرک  لمع  نآ  فالخ  هتسناد و  یم  ار  مکح  نیا  رکبوبا 
لامک اب  سپ  درادن . ار  تماما  یگتسیاش  زگره  دشاب  لهاج  ای  ملاظ و  هک  یـسک  نادنمـشناد  همه  قاّفتا  هب  هک  دش  نایب  نیا  زا  شیپ  هّتبلا 

! دراد طابترا  نیملسم  تماما  هب  كدف  هلئسم  هنوگچ  هک  دینک  یم  هظحالم  یفرط  یب 
نانآ ات  دروآ  رکبوبا  دزن  ار  نمیا  ّمُا  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  یلع ، ناـنمؤم  ریما  دـهاش  ناونع  هب  وناـب  نآ  لاـح ، نیا  اـب 

... . تسا هدیشخب  یمارگ  نآ  هب  ار  كدف  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنهد  یهاوگ 
(. 2) تسا هدش  لقن  زین  هدمآ ـ  هماع  رداصم  رد  هک  نانچ  ساّبع ـ  نبا  يردُخ و  دیعس  وبا  تیاور  رد  هّیضق  نیا  هّتبلا 

هدیـشخب مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ار  كدف  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـندید  دوخ  مشچ  هب  هک  دـندوب  نانیا  طقف  يرآ 
(1 . ) مدرم نایم  رد  دجـسم و  رد  هن  دوب ، هداد  ماجنا  نایمارگ  نیا  روضح  رد  وناـب و  نآ  لزنم  رد  ار  شـشخب  نیا  ترـضح  نآ  اریز  تسا ،

هیآ 26. ءارسا : هروس 
273 و 274.  / 5 روثنملا : ردلا  ( 2)

كدف هلئسم  نادهاش  هاگیاج 

كدف هلئسم  نادهاش  هاگیاج 
قح اب  مالسلا  هیلع  یلع  یهارمه  یماگمه و 

هدومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ثیدح  نیا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هرابرد  هک  یعطق  ثیداحا  هلمج  زا 
: تسا

... . یلع عم  قحلاو  قحلا  عم  یلع 
. تسا یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع 

: هلمج زا  دنا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  هباحص  زا  نت  تسیب  زا  شیب  هک  تسا  یعطق  تایاور  زا  ثیدح  نیا 
، هّللادبع نب  رباج  يراصنا ، بّویا  وبا  ناملـس ، يردُخ ، دیعـس  وبا  ساّبع ، نب  هّللادبع  راّمع ، رذوبا ، رکبوبا ، مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

... . همَلَس و ّمُا  هشیاع ، صاّقَو ، یبا  نب  دعس 
رظن رد  اه  نآ  نیّقثوم  نارادمان و  زا  یخرب  هک  دنا  هدروآ  ننـست  لها  ناثّدـحم  ناملاع و  ناظفاح ، زا  رفن  دـصکی  زا  شیب  ار  ثیدـح  نیا 

: زا دنترابع  نّنست  لها 
هّللا یلص  ادخ  لوسر  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  یم  لقن  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  دوخ  دنـس  اب  يذمِرت  1 ـ 

: دومرف ینخس  رد  هلآو  هیلع 
. راد ثیح  هعم  قحلا  ردأ  ّمهللا  ًاّیلع ، هّللا  محر 

(. 1) تسه هک  اج  ره  هد  رارق  یلع  درگ  رب  ار  قح  ادنوادخ ! داب ، یلع  رب  دنوادخ  تمحر 
: دیوگ یم  نآ  لقن  زا  سپ  يو  تسا . هدومن  تیاور  دوخ  دنس  اب  ار  ثیدح  نیا  يروباشین  مکاح  2 ـ 

(. 2) دنا هدرکن  لقن  ار  نآ  يراُخب  ملسم و  یلو  تسا  حیحص  ملسم  طرش  اب  ثیدح  نیا 
: دیوگ یم  نامحرلادبع  رتخد  هرمع  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  دنس  اب  نینچمه 

. دنک عادو  وا  اب  ات  دمآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  رسمه  همَلَس ، ّمُا  لزنم  هب  تشاد  ار  هرصب  هب  تمیزع  دصق  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه 
رگا تسوت ;و  اب  قح  یتسه و  قح  رب  وت  ًانیقی  هک  ادخ ! هب  دـنگوس  ورب . رفـس  هب  دـنوادخ  تیامح  ظفح و  هیاس  رد  تفگ : وا  هب  همَلَـس  ّمُا 
یلـص ادخ  لوسر  هک  اریز  منک ـ  یچیپرـس  ار  شلوسر  ادخ و  نامرف  مراد  یمن  تسود  دوبن و   ] هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدومرف  [
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رتزیزع رترب و  هک  ار  یـسک  دنگوس ! ادخ  هب  اّما  مدمآ ، یم  وت  هارمه  متح  روط  هب  مینامب ـ  نامیاه  هناخ  رد  هدومرف  رما  ار  ام  هلآو  هیلع  هّللا 
. داتسرف مهاوخ  وت  هارمه  ار  رمع  مرسپ  تسا ، نم  ناج  زا 

: دسیون یم  تسا ـ  دروم  نیا  رد  ثیدح  نیموس  هک  ثیدح ـ  نیا  لقن  زا  سپ  مکاح 
(. 3) دنا هدرکن  لقن  ار  ثیداحا  نیا  کی  چیه  هچرگ  دنتسه ، حیحص  يراُخب  ملسم و  طرش  اب  ثیداحا  نیا  همه 

. تسا رظن  مه  مکاح  اب  دروم  نیا  رد  زین  یبهذ  هّتبلا 
: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  يردُخ  دیعسوبا  زا  ار  ثیدح  نیا  یلعیوبا  3 ـ 

: دومرف هک  میدوب  ناشیا  دزن  رد  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  راصنا  نارجاهم و  زا  يا  هّدع  هارمه 
؟ مکرایخب مکربُخا  الأ 

؟ دیتسه یناسک  هچ  امش  نیرتهب  هک  مهدب  ربخ  امش  هب  ایآ 
. يرآ دنداد : خساپ 

: دومرف
. یقتلا یفحلا  ّبحی  هّللا  ّنإ  نوبّیطملا ، نوفوملا ،

. دراد یم  تسود  ار  جنس  هتکن  ِناگ  هشیپ  اوقت  دنوادخ  انامه  ناگزیکاپ . دهع و  هب  ناگدننک  افو 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  درک و  روبع  اج  نآ  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : یم  دیعس  وبا 

. اذ عم  قحلا  اذ ، عم  قحلا 
(. 4) تسا صخش  نیا  اب  قح  تسا ، صخش  نیا  اب  قح 

لوسر زا  تفگ : يو  هب  هیواعم  اب  تبحـص  نمـض  رد  صاّقَو  یبا  نب  دعـس  هک  دیوگ  یم  يو  تسا . هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  زین  راّزب  4 ـ 
: دومرف یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ 

. قحلا عم  یلع 
. تسا قح  اب  یلع 

: دومرف شترضح  ای 
. ناک ثیح  یلع  عم  قحلا 

. دشاب هک  هنوگ  ره  تسا  یلع  اب  قح 
؟ تسا هدینش  ربمایپ  زا  ار  نخس  نیا  یسک  هچ  دیسرپ : هیواعم 

. تسا هدومرف  همَلَس  ّمُا  هناخ  رد  ار  نخس  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  داد : خساپ  دعس 
. دیسرپ يو  زا  ار  عوضوم  نیا  داتسرف و  همَلَس  ّمُا  دزن  ار  یصخش  هیواعم  سپ 

(. 5 ...) دومرف نم  هناخ  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ار  نخس  نیا  يرآ ، دوب : هتفگ  خساپ  رد  وا 
: تفگ یم  هراومه  همَلَس  ّمُا  هک  هدرک  لقن  زین  یناربط  5 ـ 

هک تسا  ینامیپ  نیا  تسا ، هدرک  كرت  ار  قح  هدومن  اهر  ار  وا  هک  ره  هدرک و  يوریپ  قح  زا  درک  يوریپ  وا  زا  هک  ره  تسا ، قح  رب  یلع 
(. 6) تسا هدش  هتفرگ  نیا  زا  شیپ 

: دیوگ یم  رذ  یبا  الوم  تباث  وبا  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  نیا  دوخ  دنس  اب  زین  يدادغب  بیطخ  6 ـ 
هیلع هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : یم  دـیرگ و  یم  دـنک و  یم  دای  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مدـید  ار  وا  متفر و  همَلَـس  ّمُا  دزن  هب  يزور 

: دومرف یم  هک  مدینش  هلآو 
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. ۀمایقلا موی  ضوحلا  َّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نلو  یلع  عم  قحلاو  قحلا  عم  یلع 
(. 7) دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رانک  زیخاتسر  زور  هک  نآ  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  ود  نیا  تسا و  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع 

(. 8) تسا هدرک  لقن  تباث  وبا  زا  ار  ارجام  نیمه  دننام  شیوخ  دنس  اب  زین  رکاسع  نبا  7 ـ 
: دراگن یم  نینچ  يو  تسا . هدومن  تیاور  يدادغب  بیطخ  لقن  رب  نوزفا  یمهم  تارابع  اب  هارمه  ار  ثیدح  نیمه  زین  يرشخمز  8 ـ 

! تباث وبا  يدمآ  شوخ  تفگ : داد و  هزاجا  همَلَس  ّمُا  تساوخ . دورو  هزاجا  همَلَس  ّمُا  زا  تباث  وبا 
؟ دش لیامتم  وس  مادک  هب  وت  لد  درک  ور  دوخ  ياه  هاگتساوخ  يوس  هب  اه  لد  هک  یماگنه  تباث ! وبا  يا  دهد : یم  همادا  سپس 

. دوب یلع  یپ  رد  داد : خساپ  تباث  وبا 
یم هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تسوا ! تردـق  تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس  يا . هتفاـی  قیفوت  تفگ : همَلَـس  ّمُا 

: دومرف
. ضوحلا َّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نلو  یلع ، عم  نآرقلاو  قحلاو  نآرقلاو ، قحلا  عم  یلع 

(. 9) دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  ود  نیا  دنتسه و  یلع  اب  نآرق  قح و  و  تسا ، نآرق  اب  قح و  اب  یلع 
: تسا یکی  ثیدح  ود  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  ریخا  ثیدح  هب  هّجوت  اب 

«. یلع عم  قحلاو  قحلا  عم  یلع  »
«. یلع عم  نآرقلاو  نآرقلا  عم  یلع   » و

لها نایاوشیپ  زا  يرایـسب  ار  مود  ثیدح  هّتبلا  تسا . یکی  نآ  زا  يرگید  ترابع  ثیدـح  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  تفگ  ناوت  یم  نینچمه 
: يذمِرت حیحص  ( 1 (. ) 10) دنا هتسناد  حیحص  ار  نآ  ود  ره  هک  دنتـسه  یبهذ  يروباشین و  مکاح  ناشیا  هلمج  زا  هک  دنا  هدومن  لقن  نّنـست 

ثیدح 3714.  592  / 5
ثیدح 4629. 134 و 135   / 3 نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  ( 2)

ثیدح 4611.  129  / 3 نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  ( 3)
.234  / 7 دئاوزلا : عمجم  ( 4)
.235  / 7 دئاوزلا : عمجم  ( 5)

«. مالسلا هیلع  یلع  عم  قحلا   » شخب  134  / 9 دئاوزلا : عمجم  ( 6)
هرامش 7643.  320  / 14 دادغب : خیرات  ( 7)

.449  / 42 قشمد : خیرات  ( 8)
 . 828 و 829  / 1 راربالا : عیبر  ( 9)

124 ح 4628.  / 3 نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  ( 10)

تشهب لها  ناناوج  رورس  اقآ و  ود  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و 

تشهب لها  ناناوج  رورس  اقآ و  ود  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و 
: تسا هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  سب  نیمه  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هرابرد 

. ۀّنجلا لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا 
(. 1) دنتسه تشهب  لها  ناناوج  رورس  اقآ و  ود  نیسح  نسح و 

ثیدح  182  / 3 مکاح : كردتسم  ، 3  / 3 دمحا : دنسم  ثیدح 124 ،  99 ییاسَن : صئاصخلا ، ثیدح 3768 ،  614  / 5 يذمِرت : ننس  ( 1)
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وبا دنسم  ثیدح 368 ،  173  / 1 یناربط : طسوالا  مجعملا  ثیدح 2605 ،  35  / 3 یناربط : ریبـکلا  مجعملا  و 4780 ،  4779 ياه 4778 ،
ثیدح 206،  139  / 4 ءایلوالا : ۀیلح  ثیدح 118 ،  44  / 1 هجام : نبا  ننس  ثیدح 2 ،  512  / 7 فّنصملا : ثیدح 1169 ،  359  / 2 یلعی :

.... ثیدح 3935 و  104  / 8 يوغب : هنسلا  حرش  ثیدح 2103 ،  269  / 2 يواحَط : راثآلا  لکشم  ثیدح 118 ،  55  / 9 ناسحالا :

تسا نایتشهب  زا  نمیا  ُّما 

تسا نایتشهب  زا  نمیا  ّمُا 
اب دعس  نبا  هک  نانچ  تسا ، هداد  یهاوگ  ار  وا  ندوب  یتشهب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یفاک  هتکن  نیمه  نمیا  ّمُا  دروم  رد 

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  هبقع  نب  نایفُس  زا  دوخ  دانسا 
یلص ادخ  لوسر  يزور  درک . یم  یگدیسر  ناشیا  ياهراک  هب  دوب و  نابرهم  راتفر و  شوخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  تبـسن  نمیا  ّمُا 

: دومرف وا  هرابرد  هلآو  هیلع  هّللا 
. نمیأ ّمُا  جّوزتیلف  ۀّنجلا  لهأ  نم  ةأرما  جّوزتی  نأ  هّرس  نم 

. دنک جاودزا  نمیا  ّمُا  اب  دنیزگرب  يرسمه  هب  ار  نایتشهب  زا  ینز  هک  داد  شوخ  هک  ره 
(. 1) دروآ ایند  هب  ار  هماسا  وا  درک و  جاودزا  وا  اب  هثراح  نب  دیز  سپ 

(. 2) تسا هدرک  لقن  يوار  نیمه  زا  نمیا ، ّمُا  یفرعم  ماگنه  هب  زین  رجح  نبا  ار  تیاور  نیا 
... . تسا هتساوخ  همان  هدنسیون  هک  نانچ  میراپسب ... یشومارف  هب  ار  اه  نیا  مامت  دیاب  هتبلا 

مالسلا هیلع  ماما  نداد  تداهش  سپس  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هبلاطم  ماگنه  هب  ّتنـس ، لها  نارادمان  زا  يدایز  دادعت  هک  تسا  ینتفگ 
توقای (، 5) یعفاش یبلح  (، 4) یّکم رجح  نـبا  (، 3) يزار رخف  هـلمج : زا  دـنا ، هدرک  شرازگ  رکبوـبا  دزن  ار  نـمیا  ّمُا  روـضح  نارگید ، و 

تیب لها  تداهش  یهاوگ و  رکبوبا  دنا : هتفگ  قافتا  هب  نانآ  رگید . یخرب  و  ( 8) یناجرجو یجیا  یضاق  (، 7) یندم يدوهمس  (، 6) يومح
درک . در  ار  نآ  تفریذپن و  ار  نمیا  ّمُا  و 

ثیدح 11899.  213  / 10 يربکلا : تاقبطلا  ( 1)
هرامش 11899.  172  / 8 هباصإلا : ( 2)
.286 284 ـ   / 29 ریبکلا : ریسفتلا  ( 3)

.25 هقرحملا : قعاوصلا  ( 4)
.489 486 ـ   / 3 هیبلحلا : ةریسلا  ( 5)

هرامش 9053.  273 270 ـ  نادلبلا 4 /  مجعم  ( 6)
هرامش 1001.  995  / 3 یفطصملا : راد  رابخأب  ءافولا  ءافو  ( 7)

.356  / 8 فقاوملا : حرش  ( 8)

؟ دریذپ یمن  ار  نادهاش  تداهش  رکبوبا  ارچ 

؟ دریذپ یمن  ار  نادهاش  تداهش  رکبوبا  ارچ 
در ار  اه  نآ  تداهـش  رکبوبا  ارچ  میـسرپ : یم  میـشاب .» فرط  یب  دیاب   » هّتبلا میهد . یم  رارق  هّجوت  دروم  ّتقد  اب  ار  ارجام  رگید  راب  نونکا 

. مییامن یم  وج  تسج و  املع  نانخس  رد  ار  شسرپ  نیا  خساپ  درک ؟
: دیوگ یم  رکبوبا  تماما  رب  هدراو  ياهداریا  نایب  ماگنه  هب  ینازاتفت  نیدلادعس 
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دوب ربیخ  کیدزن  رد  ییاتسور  كدف  دش . كدف  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  فّرصت  عنام  رکبوبا  هک  تسا  نیا  هدراو  ياهداریا  زا  رگید  یکی 
یلع تسا  هدومن  راذـگاو  هدیـشخب و  وا  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  درک  یم  اعّدا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  نیا  مغر  یلع  هک 
هلآو هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  ياعّدا  اّما  تفریذپن ، ار  نانآ  نخـس  رکبوبا  دنداد ; یهاوگ  عوضوم  نیا  رب  زین  نمیا  ّمُا  مالـسلا و  هیلع 

. درک لوبق  دهاش  نودب  ار  هناخ  تیکلام  هرابرد 
شتفالخ نارود  رد  زیزعلادبع  نب  رمع  ور  نیمه  زا  تسین . ربهر  ماما و  هتـسیاش  قح ، زا  ینادرگ  يور  متـس و  هنوگ  نیا  هک  تسا  یهیدب 

. دنادرگ زاب  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  هب  هدناتس و  نایناورم  زا  ار  كدف 
: دهد یم  خساپ  نینچ  ار  لاکشا  نیا  ینازاتفت  هاگ  نآ 

ار نز  کی  درم و  کی  تداهـش  هک  تسین  مزال  مکاح  رب  مه  زاب  میریذـپب ، ار  ارجام  یتسرد  تّحـص و  هک  ضرف  رب  هک  تسا  نیا  خـساپ 
(. 1) دنشاب هتشاد  تمصع  دهاش ، هدننکاعّدا و  هک  مینک  ضرف  هچرگ  دریذپب ،

: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  زین  یناجرج  فیرش 
(. 2) تسین مزال  دنگوس  دهاش و  عوضوم ، نیا  رد  مکح  يارب  هک  دوب  دقتعم  رکبوبا  دیاش 

: مییوگ یم  دنشیدنا  یم  هنوگ  نیا  هک  یناسک  رفن و  ود  نیا  خساپ  رد  ام 
زا یخرب  اریز  مینک ، یم  رظن  فرـص  زین  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ینیقی  هدـش و  تباث  تمـصع  زا  ام 

: مییوگ یم  لاح  نیا  اب  دنراد ، دیدرت  عوضوم  نیا  رد  دندقتعم ، رکبوبا  تماما  هب  هک  یناسک 
هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  نانچمه  دنک ، مکح  هّیـضق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تداهـش  اب  اهنت  تسناوت  یم  رکبوبا 

(. 3) دش بّقلم  نیتداهشلا » وذ   » هب وا  دومرف و  مکح  تباث  نب  ۀمیزخ  یهاوگ  اب  طقف 
(. 4) دومن تواضق  رمع  نب  هّللادبع  یهاوگ  اب  طقف  یمارگ  نآ  رگید  دروم  رد 

!؟ دوب رتمک  مه  رمع  نب  هّللادبع  همیَزُخ و  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ماقم  ایآ 
؟ دید یم  نایز  هچ  درک  یم  يوریپ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هلئسم  نیا  رد  رکبوبا  رگا 

زین مالـسلا  اهیلع  همطاف  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  تداهـش  رب  هوـالع  تسناوت  یم  رکبوبا  تواـضق ، ماـکحا  قبط  رب  هک  نیا  رگید 
نآ دزن  هب  لیئربج  تشاد ، دـهاش  کی  طقف  هک  ییارجاـم  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  هک  ناـنچمه  دـهاوخب ، دـنگوس 

مکح هنوگ  نامه  زین  ناشیا  دـیامن و  تواضق  یعّدـم  نداد  دـنگوس  اـب  دـهاش و  کـی  ناـمه  هب  هک  دروآ  مکح  و  ( 5) دمآ دورف  یمارگ 
278 و 279.  / 5 دصاقملا : حرش  ( 1 ( ؟ درکن لمع  هنوگ  نیا  رکبوبا  ارچ  سپ  (. 6) درک

.356  / 8 فقاوملا : حرش  ( 2)
ثیدح 3607.  306  / 3 دوواد : یبا  ننس  ( 3)

هک تسا  يدرف  نامه  مکح  نب  ناورم  هک  دنک  یم  تیاور  يراُخب  تسا : هدمآ  عبنم  نیا  رد  ثیدح 7686 .  187  / 10 لوصالا : عماج  ( 4)
. هلآو هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هن  تفریذپ ، ار  رمع  نب  هّللادبع  تداهش  طقف  يرواد  رد 

ثیدح 14040.  585  / 5 لاّمعلا : زنک  ( 5)
. دنا هدرک  لقن  يذمِرت  دوواد و  وبا  ملسم ، کلام ، ار  ثیدح  نیا  . 7685 ياه 7681 ـ  ثیدح  184 و 185   / 10 لوصالا : عماج  ( 6)

دیوگ یم  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یهاوگ  تداهش و  شریذپ  زا  نآرق 

دیوگ یم  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یهاوگ  تداهش و  شریذپ  زا  نآرق 
ترضح نآ  یهاوگ  تداهش و  ناحبس  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنتفریذپن ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یهاوگ  تداهـش و  نانآ  يرآ ،
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. تفریذپ ییاهنت  هب  ار 
: دیامرف یم  ادخ  هک  يا  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  یطویس  نیدلا  لالج 

(. 1 () ُْهنِم ٌدِهاش  ُهُوْلتَیَو  ِهِّبَر  ْنِم  ۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَفَأ  )
. دراد یپ  رد  يدهاش  دراد و  شراگدرورپ  زا  يا  هنّیب  هک  یسک  ایآ 

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا 
: دومرف مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  هک  دنا  هدرک  لقن  میعن  وبا  هیودرم و  نبا  ِمتاح ، یبا  نبا 

. نآرقلا نم  ۀفئاط  هیف  لزن  ِّالا  شیرق  نم  لجر  نم  ام 
. تسا هدش  لزان  شا  هرابرد  نآرق  زا  يزیچ  هک  نآ  رگم  تسین  شیرق  زا  يدرم  چیه 

: دومرف تسا ؟ هدش  لزان  هچ  تدوخ  هرابرد  دیسرپ : یصخش 
؟ دوه ةروس  أرقت  امأ 

]: دیامرف یم  هک   [ يا هدناوخن  ار  دوه  هروس  ایآ 
(. ُْهنِم ٌدِهاش  ُهُوْلتَیَو  ِهِّبَر  ْنِم  ۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَفَأ  )

؟ دراد یپ  رد  يدهاش  دراد و  شراگدرورپ  زا  يا  هنّیب  هک  یسک  ایآ 
. متسه وا  دهاش  نم  دوب و  شراگدرورپ  هنّیب  رب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یتسار  هب 

: تسا هدرک  لقن  زین  يرگید  تروص  هب  ار  تیاور  نیا  هیودرم  نبا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

(. ُْهنِم ٌدِهاش   ) انأو ِهِّبَر ) ْنِم  ۀَنَِّیب  یلَع   ) هلآو هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر 
(. متسه نآ  دهاش   ) نم و  دراد ) شراگدرورپ  زا  يا  هنّیب   ) هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
(. 2) تسا یلع  ( ُْهنِم ٌدِهاش  ُهُوْلتَیَو   ) متسه و نم  ِهِّبَر ) ْنِم  ۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَفَأ  )

هیآ 17. دوه : هروس  ( 1 ... . ) دومن بیذکت  ار  نادهاش  رگید  مالسلا و  امهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ارهز و  همطاف  هنوگ  نیا  رکبوبا  يرآ ،
.412 409 ـ   / 4 روثنملا : ردلا  ( 2)

باج قیدصت  و  مالسلا ، اهیلع  ارهز  مالسلا و  هیلع  یلع  بیذکت  ارچ 

؟ رباج قیدصت  و  مالسلا ، اهیلع  ارهز  مالسلا و  هیلع  یلع  بیذکت  ارچ 
: دوش یم  حرطم  يرگید  شسرپ  نونکا  هک  مییوگ  یم  همان  هدنراگن  هب 

؟! دیامن یم  قیدصت  ار  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  اّما  دنک  یم  بیذکت  ار  مالسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  رکبوبا ، هنوگچ 
: تسا هدروآ  هنوگ  نیا  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  زا  دوخ  حیحص  رد  يراُخب 

: لاق هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  یبنلا  ّنإ 
. ـ  ًاثالث کل ـ  توثح  ّمث  کل  توثح  نیرحبلا  لام  یتأ  اذإ 

هک تفگ  درک و  رکبوبا  هب  ور  رباـج  تشاد . روضح  زین  رباـج  رکبوـبا ، دزن  نیرحب  لاوـما  ندیـسر  ماـگنه  هب  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ارجاـم 
. تسوت لام  نآ  زا  تشم  هس  دندروآ ، ار  نیرحب  لاوما  هک  یماگنه  دومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ 

. رادرب دنا  هداد  هدعو  وت  هب  رادقم  ره  ایب و  ولج  تفگ : وا  هب  رکبوبا 

بیشن زارف و  رد  www.Ghaemiyeh.comكدف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


(. 1) درک تشادرب  ناناملسم  لاملا  تیب  زا  اعّدا  اب  طقف  دهاش و  نودب  رباج 
هّللا یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ياعّدا  اّما  دوش ، یم  هتفریذـپ  ییاهنت  هب  هّللادـبع  نب  رباج  ياـعّدا  هک  تسا  هنوگچ  سپ 
ریما دـننام  ینادـهاش  تسوا و  تسد  رد  زین  كدـف  تسا و  موصعم  ّتنـس ، باـتک و  دـهاوش  رگید  ریهطت و  هیآ  یهاوگ  هب  هک  هلآو  هیلع 

!؟ دوش یمن  هتفریذپ  دراد ، زین  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  نانمؤم ،
هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  رفن  کی  رباج  هک  دش  دهاوخ  حرطم  لاکـشا  نیا  مینک  رظن  فرـص  زین  دراوم  نیا  مامت  زا  رگا 

هنالقاع و یخـساپ  رکبوبا ، هناگود  دروخرب  يارب  ایآ  تروص  نیا  رد  تسا ; هدوب  هباحـص  زا  يرگید  درف  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  هدوب و 
.... ًانید ّتیم  نع  لّفکت  نم  باب  هراجالا  باتک  57 و 58   / 3 يراُخب : حیحص  ( 1 ( ؟ دوش یم  تفای  شلوسر  ادخ و  هاگشیپ  رد  لوبق  لباق 

دنزیخ یمرب  رکبوبا  يرای  هب  ثیدح  ناگرزب 

دنزیخ یمرب  رکبوبا  يرای  هب  ثیدح  ناگرزب 
: دنا هتفگ  هچ  رکبوبا  زا  عافد  رد  ثیدح  لها  نیقّقحم  ناگرزب  هک  مینیبب  لاح ،

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  يواحَط  زا  ینامرک 
: دوب هدومرف  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  هدوب  تهج  نآ  زا  دومن  قیدصت  ار  رباج  ياعّدا  رکبوبا  هک  نیا  اّما 

. رانلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  ًادّمعتم  ّیلع  بذک  نم 
. دوب دهاوخ  شتآ  شهاگیاج  دهد ، تبسن  نم  هب  یغورد  نخس  دمع  هب  سک  ره 

(. 1) دورب نآ  يوس  رباج  دننام  یصخش  دور  یمن  نامگ  هک  تسا  یباذع  هدعو  نیا  هک  تسا  نشور 
: دسیون یم  دروم  نیا  رد  زین  ینالقسع  رجح  نبا 

رباج زا  رکبوبا  اریز  دـشاب ، هدوب  وا  عفن  هب  ربخ  نیا  هچرگ  تسا ، لداـع  یباحـص  کـی  زا  دـحاو  ربخ  شریذـپ  زاوج  رد  هلئـسم ، نیا  هجو 
(. 2) تساوخن شیاعّدا  رب  يدهاش 

: دسیون یم  رجح  نبا  نخس  لقن  زا  سپ  زین  ینیع 
: تسا هدومرف  نآرق  رد  ادخ  تسا . لداع  ّتنس  باتک و  قبط  رب  وا  هک  اریز  تساوخن ، دهاش  رباج  زا  رکبوبا 

(. 3 () ِساّنِلل ْتَجِرْخُأ  ۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  )
. دیا هدش  هدیرفآ  اه  ناسنا  عفن  هب  هک  دیدوب  یتُّما  نیرتهب  امش 

: دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  و 
(. 4 () اًطَسَو ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَکَو  )

. میداد رارق  يا  هنایم  تُّما  ار  امش  هنوگ  نیمه  و 
؟ تسه یسک  هچ  سپ  دشابن . تُّما  نیرتهب  زا  رباج  دننام  یصخش  رگا  سپ 

: هدومرف هک  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  مالک  ببس  هب  ّتنس ، رد 
. تسا شتآ  رد  وا  هاگیاج  دهد  تبسن  غورد  نم  هب  دمع  يور  زا  هک  ره 

اب زج  دیآ  شیپ  يا  هلئـسم  نینچ  هزورما  رگا  اّما  یباحـص . کی  هب  دسر  هچ  ات  دور  یمن  نامگ  زین  يداع  ناملـسم  کی  زا  يراک  نینچ  و 
(. 5) تسین ینتفریذپ  دهاش  لیلد و 

نیقی هب  سپ  تسا ، هباحص  زا  وا  هک  لیلد  نیا  هب  دشاب ، رباج  تلادع  رگناشن  هیآ  ود  نیا  رگا  مییوگب : و  میشاب » فصنم  فرط و  یب   » سپ
. دوب دهاوخ  نینچ  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  تبسن 
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رد نخس  نیا  نیقی  هب  تسه »؟ یسک  هچ  سپ  دشابن  تُّما  نیرتهب  زا  رباج  دننامه  یتّیـصخش  رگا   » هک دشاب  حیحـص  نخـس  نیا  هاگ  ره  و 
. دوب دهاوخ  حیحص  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  قح 

دننام یتّیـصخش  زا  نیقی  هب  دورب » نآ  يوس  رباج  دـننام  یـصخش  دور  یمن  نامگ  هک  تسا  یباذـع  هدـعو   » ثیدـح نآ  رد  هک  هاگ  ره  و 
. دهن ماگ  نآ  يوس  هک  دور  یمن  نامگ  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  سپ  یباحص » کی  هب  دسر  هچ  ات  دور  یمن  لامتحا  زین  يداع  ناملـسم  کی  زا  یّتح  يراک  نینچ   » هک هاگ  ره  و 
. دنتسه رود  هزنم و  نآ  زا  ود  ره  رباج  و 

هرابرد اّما  دور ، یمن  نامگ  زین ـ  يداع  ناملـسم  کی  زا  هکلب  رباج ـ  زا  ربماـیپ  هب  غورد  ینخـس  نداد  تبـسن  هک  تسا  هنوگچ  ماـجنارس ،
؟ تسین نینچ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

ور نیا  زا  تسا . هدـش  متـس  وا  رب  نامگ  یب  هدوب و  مالـسلا  اـهیلع  رّهطم  يوناـب  نآ  اـب  قح  هک  مینک  رارقا  و  میـشاب » فرط  یب  دـیاب   » سپ
رت گرزب  رت و  ّتیمها  اب  نآ  يایاضق  كدف و  دوخ  زا  هک  هدوب  حرطم  يرگید  لئاسم  كدـف ، يارجام  يارو  رد  مینادـب  هک  تسا  هتـسیاب 

.125  / 10 يراُخب : حیحص  رب  ینامرک  حرش  ( 1 )!!(. ) تسا هدوب 
ثیدح 2296.  559  / 4 يرابلا : حتف  ( 2)

هیآ 110. نارمع : لآ  هروس  ( 3)
هیآ 143. هرقب : هروس  ( 4)

ثیدح 5.  120  / 6 يراقلا : ةدمع  ( 5)

ثرا ناونع  هب  كدف  هبلاطم 

ثرا ناونع  هب  كدف  هبلاطم 
زا كدف  هک  تسانعم  نادب  دروخرب  نیا  و  دنوش ... یم  در  زین  وا  نادهاش  دوش و  یمن  هتفریذپ  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدـص  نخـس  يرآ ،

. تسا هتشاذگ  اج  رب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  هلمج 
نتفریذپن اب  اریز  دنک ، هبلاطم  يردپ  ثرا  ناونع  هب  ار  نآ  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  قح  نیا  نونکا  دشن ، هتفریذپ  لیالد  نآ  رگا  سپ 

و تسا ، هدوب  ناشیا  كََرتام  ءزج  توف  زا  سپ  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  کّلمت  رد  رمع  نایاپ  ات  نیمزرـس  نآ  وناب  نآ  هتـشذگ  نخس 
هناگی مالسلا  اهیلع  ارهز  و  دوب ، دهاوخ  وا  ثراو  ِنآ  زا  قوقح ـ  تاکولمم و  زا  دنام ـ  یم  اج  رب  هدش  توف  صخـش  زا  هچ  نآ  دیدرت  یب 

؟ ددرگ مورحم  شردپ  ثرا  زا  دیاب  ارچ  سپ  تسا . هدوب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف 
: دنک راکنا  ار  روما  نیا  زا  کی  چیه  هک  دوبن  نکمم  شیارب  تشاد ، يراشفاپ  راک  نیا  زا  تعنامم  رب  هک  رکبوبا 

. تسا هدش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  کِلم  دربن  نودب  هک  تسین  ییاه  يدابآ  نآ  زا  كدف  هک  دیوگب  تسناوت  یم  هن   ـ
. تسا ربمایپ  دنزرف  اهنت  مالسلا  اهیلع  ارهز  هک  دوش  رکنم  تسناوت  یم  هن   ـ

... . دنک راکنا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  وناب  نآ  ثرا  قح  تسناوت  یم  هن  و   ـ
؟ درک یم  دیاب  هچ  راک  نیا  يارب  سپ  دوب . مّمصم  وناب  نآ  زا  كدف  عنم  رب  لاح ، نیا  اب 

: دوب نینچ  شلاح  نابز  هک  یلاح  رد  دمآ ، رکبوبا  دزن  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
یناد یم  هک  نآ  اب  یتشاذگ  تسد  نآ  رب  ارچ  سپ  متـسه ؟ وا  ثراو  اهنت  نم  هک  يراد  رارقا  هدوب ؟ مردپ  کِلم  كدـف  هک  يراد  رارقا  وت 

؟ تسا نم  کِلم  ثرا ، ناونع  هب  نونکا  اج  نآ 
: دومرف درک و  رکبوبا  هب  ور  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
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؟ یبأ ثرأ  الو  كابأ  ثرتأ  ۀفاحق ! یبأ  نبای 
؟ مرب یمن  ثرا  دوخ  ردپ  زا  نم  اّما  يرب ، یم  ثرا  شیوخ  ردپ  زا  وت  ایآ  هفاحق ! وبا  رسپ  يا 

اب وگ  تفگ و  راصنا و  هب  باطخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ینالوط  تاشیامرف  نمـض  رد  ننـست  لـها  هعیـش و  تاـیاور  رد  نخـس  نیا 
نیا لاثما  رکبوبا  ناوریپ  هک  تسا  یعیبط  نکیلو  دـنک ; یم  زاـین  یب  دنـس  يریگ  یپ  زا  ار  نخـس  نیا  نتم ، يراوتـسا  تسا . هدـمآ  رکبوبا 

. میا هتفای  نادنمشناد  زا  يا  هّدع  دزن  ار  نآ  ام  لاح  نیع  رد  دننکن ; لقن  ار  تایاور 
(. 2) تسا هدروآ  ءاسنلا  تاغالب  باتک  رد  ( 1 ()ـ يافوتم 280 ه  ) روفیط نبا  هب  روهشم  يدادغب  رهاط  یبا  نب  دمحا  ار  هبطخ  نآ 

یبا نبا  هـک  هنوـگ  نآ  هدرک ، لـقن  ار  نآ  كدـف  هفیقـسلا و  باـتک  رد  ياـفوتم 323 ه )ـ  ) يرهوج زیزعلادـبع  نب  دـمحا  رکبوبا  نینچمه 
: تسا هتفگ  يو  هرابرد  هدروآ و  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا 

(. 3) دنا هدرک  تیاور  ار  شراثآ  هدوتس و  ار  وا  نیثّدحم  هک  تسا  اسراپ  قثوم و  بیدا ، یثّدحم  دنمشناد و  يرهوج  رکبوبا 
نانچ تسا ، هدرک  لقن  هشیاع  زا  وا  هورع و  زا  شیوخ  دانـسا  اـب  ار  هبطخ  نآ  زین  يافوتم 384 ه )ـ  ) ینابزرم نارمع  نب  دّمحم  هّللادیبع  وبا 

(. 4) تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  حرش  همامالا و  یف  یفاشلا  رد  هک 
: تسا هدومن  لقن  ترابع  نیا  اب  ار  هدش  دای  ثیدح  زین  لبنح  نب  دمحا 

: تفگ رکبوبا  هب  باطخ  وناب  نآ 
!؟ هلهأ مأ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  تثرو  تنأ 

!؟ وا لها  ای  يرب  یم  ثرا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وت 
(. 5) شلها هّتبلا  داد : خساپ  وا 

: تفگ رکبوبا  هب  اهنع  یلاعت  هّللا  یضر  همطاف  تسا : هدمآ  یلقن  رد  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  ترابع  نیا  اب  زین  یبلح 
؟ کثری نم 

؟ درب یم  ثرا  وت  زا  یسک  هچ 
. منادنزرف هداوناخ و  تفگ : رکبوبا 

: تفگ مالسلا  اهیلع  همطاف 
؟ یبأ ثرأ  یلامف ال 

؟ مرب یمن  ثرا  مردپ  زا  نم  ارچ  سپ 
؟ تسیچ نیا  دیسرپ : دش و  دراو  رمع  ماگنه  نیا  رد  تشون ، شیارب  ار  كدف  همان  رکبوبا  دسیون : یم  یبلح 

؟ ما هتشون  شردپ  ثرا  هرابرد  همطاف  يارب  يا  همان  داد : خساپ  رکبوبا 
(6 (؟ تسا هدرک  مایق  وت  هیلع  برع  هک  یناد  یمن  رگم  داد ؟ یهاوخ  هچ  ناناملسم  يارب  تفگ : رمع 

)!!( درک هراپ  ار  نآ  تفرگ و  ار  همان  رمع  هاگ  نآ 
: دیوگ هشیاع  تسا : نینچ  يراُخب  ترابع  دنا . هدرک  لقن  هشیاع  زا  زین  ملسم  يراُخب و  ار  هّیضق  نیا 

ءافأ اّمم  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نم  اهثاریم  هلأست  رکب  یبأ  یلإ  تلـسرأ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  یبنلا  تنب  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  ّنإ 
دّمحم لآ  لکأی  اّمنإ  ۀقدص ،» هانکرت  ام  ثرون  ال  : » لاق هّللا  لوسر  ّنإ  رکبوبأ : لاقف  ربیخ ، سمخ  نع  یقب  امو  كدـفو  ۀـنیدملاب  هیلع  هّللا 

هب لمع  امب  اهیف  ّنملعألو  هّللا ، لوسر  دـهع  یف  اهیلع  ناک  یّتلا  اهلاح  نع  هّللا  لوسر  ۀـقدص  نم  ًائیـش  ّریغُأ  هّللاو ال  ّینإو  لاـملا ، اذـه  یف 
. هّللا لوسر 

ۀّتـس یبنلا  دـعب  تشاعو  تیّفوت ، یّتح  همّلکت  ملف  هترجهف ، رکب  یبأ  یلع  ۀـمطاف  تدـجوف  ًائیـش ، اهنم  ۀـمطاف  یلإ  عفدـی  نأ  رکب  وبأ  یبأـف 
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(. 7 ...) اهیلع یّلصو  رکب  ابأ  اهب  نذؤی  ملو  ًالیل  یلع  اهجوز  اهنفد  تیّفوت  اّملف  رهشأ ،
نآ زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  دوخ  ثرا  داتـسرف و  ماغیپ  رکبوبا  يارب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

. دومن هبلاطم  ربیخ ، سمخ  هدنام  یقاب  زین  دوب و  هدیشخب  ناشیا  هب  هنیدم  رد  دنوادخ  هک  ییاهزیچ 
«. تسا هقدص  دـنام  یم  ام  زا  هچ  نآ  میراذـگ ، یمن  ثرا  هب  يزیچ  ام  : » تسا هتفگ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : وا  هب  رکبوبا 
رد هک  لاح  نامه  زا  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هقدص  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دننک . هدافتـسا  لام  نآ  زا  دنناوت  یم  طقف  دّمحم  لآ 
. داد یم  ماجنا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  مهاوخ  ار  يراک  نامه  نآ  هرابرد  داد و  مهاوخن  رییغت  چیه  هدوب  شتایح  نامز 

مـشخ رکبوبا  رب  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  و  درک ، يراددوخ  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  هب  اـه  نآ  زا  یـشخب  یتح  نداد  زا  رکبوبا  هلیـسو  نیدـب 
. تفر ایند  زا  ات  تفگن  نخس  يو  اب  درک و  درط  ار  وا  تفرگ و 

مالسلا هیلع  یلع  شرسمه  دومن ، توف  هک  یماگنه  درک و  یگدنز  هام  شش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
مالـسلا هیلع  یلع  دوب  تایح  دیق  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یتقو  ات  و  دناوخ ، زامن  وا  رب  دوخ  دادن و  ربخ  رکبوبا  هب  درک و  نفد  هنابـش  ار  وا 

دندنادرگرب . يور  وا  زا  مدرم  تفر  ایند  زا  نوچ  و  تشاد ، يا  ههجو  مدرم  نیب  رد 
لاـح حرـش  تسا ، هدرک  دـیجمت  وا  زا  هدروآ و  هرامش 1900  و 212   211  / 4 دادـغب : خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  ار  وا  لاح  حرـش  ( 1)

. دنا هدومن  دیجمت  روفیط  نبا  زا  زین  رگید  ناسیون 
 . 58 ءاسنلا : تاغالب  ر.ك  ( 2)

.210  / 16 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 3)
.249  / 16 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  69 و 70 ،  / 4 یفاشلا : ( 4)

.4  / 1 دمحا : دنسم  ( 5)
.488  / 3 هیبلح : هریس  ( 6)

. ریسلاو داهجلا  باتک  ، 153  / 5 ملسُم : حیحص  ربیخ ، هوزغ  باب  يزاغملا ، باتک   ، 82  / 5 يراُخب : حیحص  ( 7)

يراصحنا ثیدح  یسررب  دقن و  مود : شخب 

رکبوبا زا  نخس  نیا  ندوب  رصحنم  هب  رارقا 

يراصحنا ثیدح  یسررب  دقن و  مود : شخب 
رکبوبا زا  نخس  نیا  ندوب  رصحنم  هب  رارقا 

چیه هن  تسا و  هدش  لقن  رکبوبا  يوس  زا  اهنت  ثرون » ال   » ثیدـح هک  میراد  یم  فوطعم  هتکن  نیا  هب  ار  همان  هدنـسیون  رظن  شخب  نیا  رد 
: رگید یباحص 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هتفگ  رکبوبا  طقف 
. ۀقدص هانکرت  امو  ثرون  ءایبنألا ال  رشاعم  ّانإ 

. تسا هقدص  دنام  یم  ام  زا  هچ  نآ  میراذگ و  یمن  ثرا  ناربمایپ  ام 
هدومن حیرصت  ّتنـس  لها  گرزب  ناثّدحم  ناظفاح و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  مالک  نیا  نداد  تبـسن  رد  ار  رکبوبا  ندوب  اهنت  و 

: دننام یناسک  دنا ،
نبا يافوتم 911 ،)  ) یطویـس نیدلا  لالج  يافوتم 571 ،)  ) رکاـسع نبا  يافوتم 354 ،)  ) یعفاـش رکبوبا  يافوتم 317 ،)  ) يوغب مساـقلا  وبا 
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(. يافوتم 675  ) يدنه یقتم  و  يافوتم 973 )  ) یکم رجح 

ناسانش ثیدح  هاگدید 

ناسانش ثیدح  هاگدید 
: دیوگ یم  نینچ  يافوتم 911 )  ) یطویس نیدلا  لالج  ظفاح 

هک یماگنه  دـیوگ : یم  هشیاع  دـنا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  رکاسع  نبا  نینچمه  دوخ و  دـئاوف  باتک  رد  یعفاش  رکبوبا  يوغب و  مساـقلا  وبا 
ینخس مادک  چیه  دنداتفا و  فالتخا  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  ثاریم  هرابرد  ناناملـسم  تفر  ایند  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 

. دنتسناد یمن  هراب  نیا  رد 
: دومرف هک  مدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  تفگ : رکبوبا 

. ۀقدص هانکرت  ام  ثرون  ءایبنألا ال  رشاعم  ّانإ 
(. 1) دیآ یم  رامش  هب  هقدص  دنام ، یم  یقاب  ام  زا  هچ  نآ  میراذگ  یمن  اج  هب  یثرا  ناربمایپ  هورگ  ام 

: دسیون یم  قعاوصلا  رد  زین  یکم  رجح  نبا 
. دشن تفای  هراب  نیا  رد  ینخس  مادک  چیه  دزن  دنداتفا و  فالتخا  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  ِثاریم  هرابرد  ناناملسم 

(. 2) ثرون ءایبنألا ال  رشاعم  ّانإ  دومرف : هک  ما  هدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  تفگ : رکبوبا 
(. 3) دنا هدرک  لقن  یقهیب  ریرج و  نبا  دوواد ، یبا  ملسم ، دمحا ، ار  تیاور  نیا  دیوگ : یم  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  زین  يدنه  یقّتم 

«. انکرت ام  : » تسا هدمآ  عبنم  نیا  رد  ، 311  / 30 قشمد : خیرات  86 و ر.ك  ءافلخلا : خیرات  ( 1)
.19 هقرحملا : قعاوصلا  ( 2)

، هناوعوبا دوراجلا ، نبا  دوواد ، یبا  ملـسم ، يراُخب ، لبنح ، نب  دمحا  دعـس ، نبا  زا  لقن  هب  ثیدح 1409   604  / 5 لامعلا : زنک  ر.ك  ( 3)
. یقهیب لبنح و  نب  دمحا  زا  لقن  هب  ثیدح 30458   20 یقهیب و 11 /  نابح و  نبا 

نویلوصا هاگدید 

نویلوصا هاگدید 
زا ار  نآ  دنا و  هدرک  حیرصت  نخس  نیا  لقن  رد  رکبوبا  دارفنا  رب  دحاو ، ربخ  ثحبم  رد  زین  ننست  لها  یلوصا  گرزب  نادنمشناد  یفرط  زا 

هظحالم ار  اه  نآ  زا  یخرب  ترابع  نتم  نونکا  دـنا . هدرک  لقن  دارفنا  روط  هب  هباحـص  هک  دـنا  هدرمـش  یتایاور  نیرتروهـشم  نیرت و  مهم 
. دییامن

یناشاک هتفگ  فالخ  رب  تسا  بجاو  لداع  دحاو  ربخ  هب  لمع  تسا : هتفگ  هک  بجاح  نبا  ترابع  حرـش  رد  یجیا  نیدـلا  دـضع  یـضاق 
: دیوگ یم  ... و ;

. تسا هتشادن  یفلاخم  هدوب و  راکشآ  روهشم و  راک  نیا  دنا و  هدرک  لمع  يربخ  نینچ  هب  اهراب  نیعبات  هباحص و  زا  يرایسب  ام  رظن  زا 
... . تسا هدش  عقاو  تباث و  دحاو ، ربخ  هب  ندش  دقتعم  نتفریذپ و  زاوج  دیازفا : یم  يو 

: درمشرب ار  لیذ  دراوم  ناوت  یم  دراوم  نیا  هلمج  زا 
... . درک و لمع  نادب  زین  رمع  هک  درک  لقن  گرزبردام )  ) هّدج ثاریم  هرابرد  هریغم  هک  يربخ  هب  رکبوبا  ندرک  لمع  1 ـ 

: تفگ درک و  لقن  رکبوبا  هک  یتایاور  هب  هباحص  ندرک  لمع  2 ـ 
. شیرق نم  ۀّمئألا   ـ

بیشن زارف و  رد  www.Ghaemiyeh.comكدف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


. نوتومی ثیح  نونفدی  ءایبنألا   ـ
. ثرون ءایبنألا ال  رشاعم  نحن   ـ

(. 1) دیدرگ دهاوخ  مالک  ندش  ینالوط  بجوم  اه  نآ  لقن  هک  يرگید  دراوم  تایاور و  و 
: تسا هتفگ  ینالوط  یمالک  زا  سپ  و  هدومن ، لالدتسا  هباحص  عامجا  هب  دحاو  ربخ  تیّجح  ثحب  رد  زین  يزار  رخف 

« شیرق نم  ۀّمئالا   » تیاور هب  و  نوتومی » ثیح  نونفدی  ءایبنألا   » هک هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  رکبوبا  هک  یتیاور  هب  هباحص 
(. 2 ...) دنا هدرک  لمع  ثرون » ءایبنألا ال  رشاعم  نحن   » تیاور هب  و 

: دیوگ یم  يو  تسا . هدرک  رظن  راهظا  هراب  نیا  رد  زین  یلازغ 
لقن لیلد  هب  همطاف  ندرب  ثرا  تهج  نیمه  هب  تسا . یتسس  تیاهن  رد  دناد  یمن  تّجح  ار  نآ  تسا و  دحاو  ربخ  رکنم  هک  یـسک  ياعّدا 

(. 3) دش در  ثرون »... ءایبنألا ال  رشاعم  نحن   » ثیدح رکبوبا 
: دسیون یم  دحاو  ربخ  ّتیجح  ثحب  رد  يو  دراد ، ینخس  دروم  نیا  رد  زین  يدِمآ 

یم لمع  دـحاو  ربخ  هب  قاّفتا  هب  یگمه  هک  هدـش ، لقن  هباحـص  زا  يرامـش  یب  فلتخم  عیاـقو  رد  هک  تسا  ییاـهربخ  بلطم ، نیا  لـیلد 
لقن هریغم  هک  یثیدـح  هب  يو  هک  هدـش  لقن  رکبوبا  زا  هک  تسا  نامه  دراوم  نیا  هلمج  زا  دنتـسناد ، یم  مزال  نآ  رد  ار  بوجو  دـندرک و 

رـشاعم نحن   » و نوـتومی » ثیح  نونفدـی  ءاـیبنألا   » و شیرق » نم  ۀّـمئألا  : » هک رکبوـبا  تیاور  هب  هباحـص  همه  نینچمه  درک ; لـمع  دوـمن ،
(. 4) دنا هدرک  لمع  ۀقدص » هانکرت  ام  ثرون  ءایبنألا ال 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يراُخب  نیدلا  ءالع 
لمع نیا  رکنم  سک  چیه  دنا و  هدرک  یم  جاجتحا  اه  نآ  هب  يرامـش  یب  دراوم  رد  دندرک و  یم  لمع  دـحاو  ياهربخ  هب  ربمایپ  باحـصا 

: دومرف شترضح  هک  درک  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  زا  رکبوبا  هک  تسا  یثیدح  نآ  هب  هباحص  لمع  دراوم  نیا  هلمج  زا  هدش ... یمن 
(. 5 «) ۀقدص هانکرت  ام  ثرون  ءایبنألا ال  رشاعم  نحن  »

: دیوگ یم  يو  تسا . هتفگ  نخس  هنیمز  نیا  رد  زین  يراصنا  یلعلادبع 
هب هباحـص  ندرک  لمع  نآ ، دراوم  هلمج  زا  دنا . هتـشاد  رظن  قافتا  لدع  ربخ  هب  لمع  بوجو  رب  هباحـص  هک  تسا  نیا  ام  رظن  رب  مود  لیلد 
(. 6 ...«) ثرون ءایبنألا ال  رشاعم  نحن   » و شیرق » نم  ۀمئألا   » هک درک  لقن  رکبوبا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  هک  تسا  یثیدح 

: دسیون یم  لوصالا  ملع  یف  رانملا  حرش  رد  دحاو  ربخ  شریذپ  بوجو  ثحب  رد  يراصنا  نیدلا  ماظن 
ـ  تسا هدمآ  ریرحت  باتک  رد  هک  ناس  نآ  عوضوم ـ  نیا  لیـصفت  تسا . املع  رظن  قاّفتا  عامجا و  دحاو  ربخ  تیّجح  هب  نیلئاق  رگید  لیلد 

نیا عومجم  هک  دنا  هدرک  یم  لمع  دـحاو  ربخ  هب  يرامـش  یب  دراوم  رد  اه  نآ  هک  هدـش  لقن  هباحـص  زا  رتاوتم  روط  هب  تسا : رارق  نیدـب 
نینمؤملاریما هک  درمـشرب  ناوت  یم  دراوم  نیا  هلمج  زا  و  دناسر ... یم  دـحاو  ربخ  شریذـپ  بوجو  رب  ار  نانآ  رظن  قاّفتا  عامجا و  دراوم ،

. درک لمع  هریغم و ... ثیدح  هب  رکبوبا 
. تسا هدش  تباث  ثرون » ءایبنألا ال  رشاعم  نحن   » و شیرق » نم  ۀّمئألا  : » تفگ هک  رکبوبا  ثیدح  شریذپ  رب  رظن  قاّفتا  نینچمه 

ـ  رکبوبا ثیدـح  اریز  دوش ، خـسن  دـحاو  ربخ  اب  نآرق  ماکحا  هک  تسا  نآ  ثرون )» ال   » ثیدـح  ) يدـحاو ربخ  نینچ  شریذـپ  همزال  یلو 
. دراد قالطا  نآرق ، رد  رتخد  ندرب  ثرا  مکح  هک  نآ  لاح  هدوب و  دحاو  ربخ  کی  ًافرص  دوش ـ  لصاح  نآ  رب  عامجا  هک  نآ  زا  شیپ 

زا نآ  تیّجح  هک  يروط  هب  هدنامن ، وا  يارب  يدـیدرت  چـیه  هدینـش  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  رکبوبا  یتقو  يرآ !
داد . ... رارق  نآرق  خسان  ای  صّصخم  ار  ثیدح  نیا  سپ  هدوب  رت  مامت  رتاوت 

58 و 59.  / 2 رصتخملا : حرش  ( 1)
180 و 181.  / 2 لوصالا : ملع  یف  لوصحملا  ( 2)
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121 و 122.  / 2 لوصالا : ملع  یف  یفصتسملا  ( 3)

297 و 298.  / 2 ماکحالا : لوصا  یف  ماکحالا  ( 4)
 . 688  / 2 يودزبلا : لوصا  حرش  یف  رارسالا  فشک  ( 5)

.132  / 2 یفصتسملا : شماه  توبثلا ـ  ملسم  حرش  تومحرلا ـ  حتاوف  ( 6)

ناملکتم هاگدید 

ناملکتم هاگدید 
یلـص ادخ  لوسر  زا  ثیدح  نیا  لقن  هک  دنا  هدومن  رارقا  ثیدـح ـ  هقف و  ياملع  لثم  دوخ ـ  یمالک  ياه  باتک  رد  زین  مالک  نادنمـشناد 

. مینک یم  افتکا  اه  نآ  زا  یخرب  ترابع  لقن  هب  کنیا  تسا . هدوب  رکبوبا  هب  رصحنم  هلآو  هیلع  هّللا 
: دنسیون یم  هنوگ  نیا  یناجرج  فیرش  شباتک ، حراش  یجیا و  یضاق 

یمن ام  تسا . بلطم  نیا  هاوگ  هریـس  خیرات و  ياه  باتک  تسا و  هدوب  اه  نآ  مامت  دـجاو  رکبوبا  میتفگ و  هک  تسا  نامه  تماما  طیارش 
میداد و حیـضوت  رت  شیپ  ام  هتبلا  تسا . هدرک  تفلاخم  ثرا  دروم  رد  نآرق  مکح  اب  هک  تسا ... هدوب  رگمتـس  ملاظ و  رکبوبا  هک  میریذـپ 

یلو دـیامنن ، حالـصا  ار  دوخ  دـنکن و  هبوت  ددرگ و  طـقاس  وا  زا  تلادـع  هک  دوش  بکترم  ار  یتیـصعم  هک  تسا  یـسک  ملاـظ  هک  میتفگ 
. تسین ملاظ  هدومن ، حالصا  ار  دوخ  هدروآ و  نامیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زا  سپ  هک  یسک 

هدومن تفلاخم  نآرق  هیآ  اب  ثرا ، زا  تعنامم  اب  وا  هک  تسا  نیا  دنا  هتفگ  رکبوبا  هرابرد  هک  يرگید  داریا  دیوگ : یم  دهد و  یم  همادا  وا 
. تسا

ترضح نآ  هک  ارچ  تسا ; هدوب  هیآ  اب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  ندش  ضراعم  ببس  هب  يو  لمع  نیا  مییوگ : یم  خساپ  رد 
«. ۀقدص هانکرت  ام  ثرون  ءایبنألا ال  رشاعم  نحن  : » دوب هدومرف 

هجو دیاب  نینچمه  و  تسا ، داحآ  ثیداحا  هلمج  زا  ثیدح  نیا  اریز  دینک ، نایب  ار  ثیدح  نیا  تیّجح  هجو  یتسیاب  امـش  دوش : هتفگ  رگا 
. دوش نشور  نآرق  هیآ  رب  نآ  حیجرت 

ربمایپ زا  هچ  نآ  ياـضتقم  هب  رکبوبا  اریز  میرادـن ، زاـین  نآ  حـیجرت  هجو  دـحاو و  ربخ  تیّجح  هب  دروم  نیا  رد  اـم  مییوگ : یم  خـساپ  رد 
(. 1) تشادن دوب ، هدینش  هچ  نآ  رد  يا  ههبش  چیه  درک و  لمع  دوب  هدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

: دسیون یم  هدرک و  رظن  راهظا  دروم  نیا  رد  زین  ینازاتفت  نیدلادعس 
هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  ثرا  زا  تعنامم  نایرج  رد  ادخ  باتک  اب  وا  هک  تسا  نیا  هدش  هتفرگ  رکبوبا  تماما  رب  هک  ییاهداریا  هلمج  زا 

تـسد راک  نیا  هب  تسا  هدرک  لقن  شدوخ  اهنت  هک  ءایبنألا » رـشاعم  نحن   » ثیدح ببـس  هب  وا  هک  دـنیوگ  یم  نانیا  تسا . هدرک  تفلاخم 
. داحآ ياهربخ  اب  هن  تسا ، زیاج  رتاوتم  ربخ  اب  طقف  باتک  صیصخت  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیزای 

باتک مومع  تروص  نیا  رد  تسا . یعطق  نآ  تلالد  یهاگ  یلو  تسا ـ  یّنظ  شنتم  هچرگ  دحاو ـ  ربخ  مییوگ : یم  لاکشا  نیا  خساپ  رد 
ماگنه هب  لمع  نیا  دـشاب . یعطق  نآ  نتم  رودـص  هچرگ  تسا ، یّنظ  باتک  مومع  تلالد  هک  اریز  دروخ ، یم  صیـصخت  ربخ  نآ  هب  ادـخ 

. دریذپ یم  تروص  لیلد  ود  نیب  عمج 
هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـهد  زا  هک  يربـخ  هک  ساـسا  نیا  رب  تسا  هدـمآ  هقف  لوصا  رد  عوضوم  نیا  قیقحت  هک  تسا  یهیدـب 
دوب دهاوخ  زیاج  تسا  دهتجم  هک  يا  هدنونـش  يارب  نیا  رب  انب  دوب . دـهاوخ  رتاوتم  هلزنم  هب  مینادـن  رتاوتم  قوف  ار  نآ  رگا  دوش )!!( هدـینش 

(. 2) دنز صیصخت  ربخ  نآ  هلیسو  هب  ار  باتک  مومع  هک 
(1 . ) ددرگ راکـشآ  نامیارب  ّتیعقاو  زا  يا  هشوگ  ات  میـشیدنیب  نانخـس  نیا  رد  و  میـشاب » شیدنادازآ  دیاب  « ـ  دـیا هتـشون  هک  نانچ  يرآ ـ 
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.355  / 8 فقاوملا : حرش 
.278  / 5 دصاقملا : حرش  ( 2)

« ثرون ال   » ثیدح يروحم  تاعوضوم 

« ثرون ال   » ثیدح يروحم  تاعوضوم 
لباق روحم  دـنچ  رد  عوضوم  نیا  دز  رـس  رکبوبا  زا  ثیدـح  نیا  قبط  هک  يراتفر  دـش و  نایب  روکذـم  ثیدـح  هرابرد  هچ  نآ  هب  هّجوت  اـب 

: تسا یسررب 

؟ تشاد زاین  ثیدح  نیا  هب  رتشیب  یسک  هچ  لوا : روحم 

؟ تشاد زاین  ثیدح  نیا  هب  رتشیب  یسک  هچ  لوا : روحم 
و هدرک ، لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رکبوبا  طقف  ار  ثیدـح  نیا  هک  دـنراد  رظن  قاّفتا  یگمه  نایلوصا  نامّلکتم و  ناثّدـحم ،
هن ساـبع ، شیومع  هن  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  شداـماد  هن  تسا . هدینـشن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ار  نآ  يرگید  درف  چـیه 

نینچ زین  هشیاع  یّتح  يدرف  چـیه  هظحل  نآ  ات  هکلب  رکبوبا ، رتخد  هشیاع  یّتح  هن  شنارـسمه و  هن  و  مالـسلا ، اـهیلع  ارهز  همطاـف  شرتخد 
هب یجایتحا  چیه  رکبوبا  و  دنتشاد ، زاین  یسک  ره  زا  رتشیب  ثیدح  نیا  عوضوم و  نیا  هب  نانآ  هک  نآ  اب  دوب ... هدینشن  رکبوبا  زا  ار  یثیدح 

. تشادن مکح  نآ  نتسناد 
: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  يزار  رخف 

ناملاع و نادـهاز ، زا  نانیا  دـندوب . ساّبع  مالـسلا و  اـمهیلع  همطاـف  یلع ، اـهنت  دنتـشاد  زاـین  مکح  نیا  نتـسناد  هب  هک  یناـسک  یتسار  هب 
هک تسا  هدوبن  یناسک  هرمز  رد  رکبوبا  اریز  تشادن ; مکح  نیا  تخانـش  هب  يزاین  چیه  رکبوبا  متح  روط  هب  یلو  دندوب . گرزب  نارادنید 

سپ درک . یمن  روطخ  وا  لد  رب  زگره  بلطم  نیا  و  دشاب ، هتـشاد  دوجو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يو  ندرب  ثرا  لامتحا  یّتح 
و هدناسر ، تسا  هتشادن  نآ  هب  يزاین  چیه  هک  یسک  هب  ار  مکح  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسناد  هتسیاش  ناوت  یم  هنوگچ 

(. 1) دشاب هدناسرن  دنا  هتشاد  زاین  نآ  هب  ًالماک  هک  یناسک  هب 
لقن يدـعب  ياه  نرق  رد  هچ  نآ  هب  ناوت  یم  هنوگچ  دراد ، دوجو  دـیدرت  کـش و  ربخ  نیا  رودـص  لـصا  رد  هک  یماـگنه  بیترت ، نیا  هب 

ریسفتلا ( 1 ( !؟... درک نانیمطا  هتفرگ  ماجنا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ربخ  نیا  نداد  هولج  رتاوتم  يارب  هک  ییاه  شـالت  هدـش و 
.218  / 5 ریبکلا :

يراصحنا ثیدح  هس 

يراصحنا ثیدح  هس 
: تسا هدومن  تیاور  ار  اه  نآ  رکبوبا  اهنت  هک  تسا  هدش  لقن  ثیدح  هس  یلوصا  ياه  باتک  رد 

. تسام راتشون  عوضوم  هک  تسا  ثرا  ثیدح  مکی ، ثیدح   ـ
تفگ و هفیقـس  يارجام  رد  رکبوبا  هک  تسا  یثیدـح  ناـمه  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  تسا ، شیرق » نم  ۀّـمئألا   » ثیدـح مود ، ثیدـح   ـ

. دومن باجم  نادب  ار  راصنا 
. تسا نوتومی » ثیح  نونفدی  ءایبنألا   » ثیدح موس ، ثیدح   ـ

ار یبلاطم  زین  رگید  ثیدـح  ود  دروم  رد  راصتخا  هب  اج  نیا  اـّما  درک ، میهاوخ  لـیمکت  ار  نآ  تسا و  ثحب  یلـصا  عوضوم  لوا  ثیدـح 
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. مییامن یم  حرطم 
ربمایپ زا  رکبوبا  طقف  ار  ثیدح  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  نّنـست  لها  تاملک  رهاظ  اریز  دراد ، دوجو  یّمهم  ثحب  ياج  مود  ثیدـح  هرابرد 

ادخ لوسر  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  تسا ، تفگش  یعوضوم  نیا  و  تسا ، هدینشن  يرگید  درف  چیه  و  هدینش ، هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ 
دشاب و هدرک  هاگآ  دراد ـ  یگتسب  زیخاتسر  زور  ات  ناناملسم  مالسا و  تشونرـس  هب  هک  بلطم ـ  نیا  زا  ار  رکبوبا  اهنت  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

رکبوبا زا  هفیقـس  لیکـشت  ات  نامز و  نآ  ات  سک  چیه  ار  بلطم  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  یفرط ، زا  دـشاب ؟ هدادـن  ربخ  ناناملـسم  رگید  هب 
؟ دشاب هدینشن 

تسا یثیدح  نامه  ثیدح  نیا  هک  ارچ  دنا ، هتفر  اطخ  هب  دنا  هدرمش  داحآ  ثیداحا  ءزج  ار  ثیدح  نیا  هک  ینادنمشناد  دوش : هتفگ  رگم 
: هدومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک 
. شیرق نم  مهّلک  رشع  انثا  يدعب  نم  ۀّمئالا 

. دنتسه شیرق  زا  یگمه  هک  دنرفن  هدزاود  نم  زا  سپ  نایاوشیپ 
لوسر زا  ار  نخـس  نیا  راصنا  رگا  هک  دش ، دهاوخ  حرطم  يرگید  شـسرپ  تروص  نیا  رد  اّما  تسا . هدوب  رکبوبا  روظنم  ثیدح  نیمه  و 

هدش لقن  هک  هنوگ  نآ  دننک ، نییعت  نیشناج  ترضح  نآ  يارب  ات  دندش  عمج  هفیقـس  رد  هنوگچ  دندوب ، هدینـش  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ 
. تسا

و دوب ، دنهاوخ  لداع  ریغ  قساف و  سپ  دنا  هدرک  تفلاخم  دنا و  هدینـش  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  ار  یثیدح  نینچ  رگا  یفرط ، زا 
زا يا  هّدع  نایم  رد  مک  تسد  یثیدـح  نینچ  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اریز  تسا ، یقاب  تسخن  لاؤس  نامه  دـندوب  هدینـشن  نامز  نآ  ات  رگا 
زا یـشخب  مییوگب : نآ  هیجوت  رد  هک  نآ  رگم  دشاب . هدـش  نایب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوس  زا  دـندوب  هنیدـم  رد  هک  یباحـصا 

هیلع هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  نارـضاح ، يوهایه  ببـس  هب  يوار  اریز  تسین ، یعطق  تسا ـ  شیرق » نم  مهّلک   » ترابع هک  ثیدح ـ 
نیا لقن  و  تسا ، هدـمآ  رگید  عبانم  ّتنـس و  لها  حاحـص  ياه  باتک  رد  هک  ناـنچ  دـنا . هدـناسر  وا  هب  نارگید  هکلب  هدوب ، هدینـشن  هلآو 

. تسا بلطم  نیا  هاوگ  اه  باتک  رگید  رد  ترابع  نآ  نودب  ثیدح 
هّتبلا و  تسا ، هدوبن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  نیـشناج  نییعت  يارب  هفیقـس  رد  راـصنا  ندـمآ  مه  درگ  مییوـگب : هک  نآ  اـی  و 

. دبلط یم  رگید  یتصرف  ریطخ  مهم و  عوضوم  نیا  قیقحت 
: تسا تیاور  نیا  رکبوبا  يراصحنا  ثیدح  نیموس  هک  میتفگ 

. نوتومی ثیح  نونفدی  ءایبنألا 
. دنوش یم  نفد  اج  نامه  دنور  ایند  زا  اج  ره  ناربمایپ 

ترـضح نآ  نفد  لحم  نییعت  روظنم  هب  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تافو  تبـسانم  هب  ار  تیاور  نیا  رکبوبا  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
: میریذپب میناوت  یمن  لیلد  دنچ  هب  زین  ار  ثیدح  نیا  ام  هّتبلا  تسا . هتفگ 

. تسا هتشادن  زاین  بلطم  نیا  هب  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  ِتیب  لها  یلع و  زا  شیب  رکبوبا  هک  نآ  تسخن   ـ
نیا زا  و  دنک ، عازن  تسایر  رـس  رب  ات  تفر  هفیقـس  هب  درک و  اهر  نیمز  رب  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هزانج  رکبوبا  هک  نآ  مود   ـ
هیلع هّللا  یلـص  ربمایپ  نفد  لحم  هرابرد  وا  زا  یـسک  هچ  تروص  نیا  رد  هلآو . هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  نفد  زا  دعب  رگم  دـماین  نوریب  ارجام 

؟ دشاب هتفگ  یخساپ  نینچ  وا  ات  هدش  وا  زا  یشسرپ  نینچ  اجک  و  هدیسرپ ؟ هلآو 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  تشاد  هدهع  رب  ترضح  نآ  ّتیـصو  قبط  رب  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهراک  هک  یـسک  هک  نآ  موس   ـ

نآ رـس  رب  هک  یماـگنه  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  نـفد  لـحم  داد و  ماـجنا  ار  یمارگ  نآ  نـفد  نـفک و  لـسغ و  زین  وا  دوـب ، مالـسلا 
: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  یتیاور  رد  هک  نانچ  درک . نییعت  دوب ، هداتفا  فالتخا 
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. دوش نفد  عیقب  رد  دنتفگ : نانآ  زا  یخرب  »
. ددرگ نفد  دجسم  نحص  رد  دنتفگ : رگید  یضعب 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
. اهیف ضبق  یّتلا  ۀعقبلا  یف  نفدی  نأ  یغبنیف  عاقبلا  رهطأ  یف  ّالإ  هّیبن  ضبقی  مل  هّللا  ّنإ 

هدیدرگ حور  ضبق  هک  يا  هعقب  نامه  رد  تسا  هتسیاش  سپ  اه . هعقب  نیرت  هزیکاپ  رد  رگم  دنک  یمن  حور  ضبق  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ 
. دوش نفد 

(1 (. ) 1 «) دـیدرگ نفد  شدوـخ  هناـخ  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  دـندش و  رظن  مه  ترـضح  نآ  نخـس  رب  هورگ  نآ  همه  ور  نـیا  زا 
2 و 3.  / 6 ماکحالا : بیذهت 

دنک یم  بیذکت  ار  ثرون » ال   » ثیدح نآرق  مود : روحم 

دنک یم  بیذکت  ار  ثرون » ال   » ثیدح نآرق  مود : روحم 
هّللا یلص  ربمایپ  زا  رکبوبا  دنک . یم  بیذکت  ار  ثیدح  نآ  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  رکبوبا  ثیدح  دروم  رد  یـسررب  لباق  روحم  نیمود 

«. ثرون ءایبنألا ال  رشاعم  ّانإ  : » دومرف شترضح  هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  یلاح  رد 

(. 1 () َدُوواد ُناْمیَلُس  َِثرََوو  )
. دش دوواد  ثراو  نامیلس  و 

: دیامن یم  لقن  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  اّیرکز  نابز  زا  نآرق  نینچمه 
(. 2 () ایِضَر ِّبَر  ُْهلَعْجاَو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَیَو  یُنثِرَی  اِیلَو *  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَهَف  اًِرقاع  یتَأَْرما  َِتناکَو  یئارَو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  ّینِإَو  )

هک شخبب ، نم  هب  ینیـشناج  ّیلو و  دوخ  بناج  زا  وت  سپ  تسا . میقع  ازان و  منز  هک  یلاح  رد  مکانمیب و  مناگتـسب  زا  دوخ  زا  سپ  نم  و 
. نادرگ دوخ  تیاضر  دنسپ و  دروم  نم  راگدرورپ  يا  ار  وا  هدرب و  ثرا  زین  بوقعی  نادناخ  زا  درب و  ثرا  نم  زا 

عرش رد  تغل و  رد  ثاریم  يانعم  ِتقیقح  اریز  تسا ، دودرم  ترورض  متح و  روط  هب  دشاب  ادخ  باتک  فالخ  رب  هچ  ره  هک  تسا  یهیدب 
مه نآ  قح ـ  هچ  دـشاب  کِلم  هچ  شتوف ـ  زا  دـعب  وا  ناثراو  هب  تسا  هدـنام  ياج  رب  هدـنراذگ  ثرا  زا  هک  هچ  نآ  لاقتنا  زا  تسا  ترابع 

. تسا هدش  نایب  هقف  رد  هک  یهلا  مکح  اب  قباطم 
دنوادخ زا  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يروما  زا  تّوبن  هک  ارچ  تسا . رهاظ  فالخ  ملع  تّوبن و  رب  عوضوم  نیا  ندرک  لمح  هک  تسا  نشور 

نآ رد  زین  يدرف  چـیه  بلط  تساوخرد و  درادـن و  یـشقن  نآ  رد  يدرف  چـیه  تسا و  یهلا  شنیزگ  باـختنا و  هب  تّوبن  اریز  درک ، بلط 
. تشاذگ دهاوخن  يرثا 

تّوبن و هن  تسا ، ییاراد  لام و  ثاریم ، زا  دوصقم  هک  دـنک  یم  دـیکأت  هک  دراد  دوجو  يدّدـعتم  ياه  هنیرق  نآرق  تایآ  رد  هک  نیا  رتارف 
. ملع

: تسا هدمآ  مالسلا  امهیلع  نامیلس  دوواد و  هرابرد  نآرق  زا  يا  هیآ  رد 
(. 3 () اًْملِعَو اًمْکُح  اْنیَتآ  الُکَو  )

. میداد ناوارف  شناد  يرواد و  نانآ  زا  کی  ره  هب  و 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ییحی  هرابرد  میرک  نآرق 

(. 4 () اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآَو  )
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. میداد وا  هب  يربمایپ )  ) مکح یکدوک  رد  ام  و 
دیامن و مورحم  يو  ثاریم  زا  ار  وا  یلاوم  دشاب و  وا  ّیلو  ات  تساوخ  يدنزرف  دنوادخ  زا  دوخ  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  اّیرکز  رگید  هیآ  رد 

چیه هک  یلاح  رد  دـشاب ، تیاضر  دروم  هک  تساوخ  يدـنزرف  دـنوادخ  زا  اـّیرکز  نینچمه  ددرگ ، یمن  قّقحم  ییاراد  لاـم و  رد  زج  نیا 
(. 5) تسا تیاضر  دروم  هک  نآ  رگم  تسین  يربمایپ 

نارّسفم زا  يا  هّدع  حیرص  نایب  دنک  یم  دیکأت  ار  ام  نخـس  هک  ییاهزیچ  زا  هک  مییامن  یم  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  همان  هدنراگن  رظن  اج  نیا 
. تّوبن ملع و  هن  تسا ، ییاراد  لام و  ِثرا  تایآ ، نیا  رد  دوصقم  دنیوگ : یم  اه  نآ  تسا . ننست  لها  گرزب 

، ور نیا  زا  تسادـیوه . دـنک  هعجارم  رادـمان  ریـسافت  رگید  يزار و  يربط ، ریـسفت  هب  تایآ  نیا  لـیذ  رد  هک  يرگـشهوژپ  يارب  هتکن  نیا 
: لمن هروس  ( 1 . ) ددرگ یم  رمث  یب  هدـش و  طقاس  رکبوبا  زا  عافد  هار  رد  ناشرهاوظ  زا  تایآ  ندرک  فرـصنم  يارب  دارفا  زا  یخرب  شـالت 

هیآ 16.
 . تایآ 4 و 5 میرم : هروس  ( 2)

هیآ 79. ءایبنا : هروس  ( 3)

هیآ 12. میرم : هروس  ( 4)
تایآ 4 و 5. میرم : هروس  هب  هراشا  ( 5)

ساّبع مالسلا و  هیلع  یلع  هلیسو  هب  ثیدح  بیذکت  موس : روحم 

ساّبع مالسلا و  هیلع  یلع  هلیسو  هب  ثیدح  بیذکت  موس : روحم 
هدرک شبیذـکت  هتفریذـپن و  ار  نآ  ساّبع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مّلـسم  روط  هب  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  یـسررب  روحم  نیموس 

: تسا هدمآ  هدرک ، لقن  ملسم  هک  یثیدح  رد  هک  نانچ  دنا ،
، هلآو هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلو  انأ  رکب : وبأ  لاق  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یّفوت  املف  امهل : رمع  لاق  لاق : سوأ  نب  کلام  نع 

. اهیبأ نم  هتأرما  ثاریم  اذه  بلطیو  کیخأ ، نبا  نم  کثاریم  بلطت  امتئجف 
ّراب قداصل  ّهنأ  ملعی  هّللاو  ًانئاخ ، ًارداغ  ًامثآ  ًابذاک  هامتیأرف  ۀقدص ، هانکرت  ام  ثرون  ال  هلآو : هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  رکب : وبأ  لاقف 

. ًانئاخ ًارداغ  ًامثآ  ًابذاک  ینامتیأرف  رکب ، یبأ  یلوو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلو  انأو  رکب  وبأ  یّفوت  ّمث  ّقحلل . عبات  دشار 
تفر ایند  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  تفگ : ساّبع  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  باّطخ  نب  رمع  دیوگ : یم  سوا  نب  کلام 
ثرا وا  یتساوخ و  یم  ار  تردارب  رـسپ  ِثرا  وت  دیدمآ ، رفن  ود  امـش  متـسه . هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّیلو  نم  هک  تفگ  رکبوبا 

«. ۀقدص هانکرت  امو  ثرون  ال  : » هدومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : رکبوبا  ار ، شردپ  زا  شرسمه 
قح وریپ  تسار و  هار  رد  راکتـسرد و  قداص ، وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  اّما  دـیتسناد ، نئاخ  نکـش و  ناـمیپ  راـکاطخ ، وگغورد ، ار  وا  سپ 

(. 1 )!!(...«) دوب
: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  هتسناد ـ  ( 2) دانسالا نسح  ار  نآ  راّزب  دنا و  هدرک  لقن  راّزب  دمحا و  هک  يرگید ـ  تیاور  رد  نینچمه 

یّلص هّللا  لوسر  اهکرت  ءایـشأ  یف  ًاّیلع  ساّبعلا  مصاخ  رکب ، وبأ  فلختـساو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ضبق  اّمل  لاق : ساّبع ، نبا  نع 
. هلآو هیلع  هّللا 

: لاقف هیلإ ، امصتخا  هنع  هّللا  یضر  رمع  فلختسا  اّملف  هکّرحُأ ، الف  هکّرحی  ملف  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هکرت  ءیـش  رکب : وبأ  لاقف 
. هسأر سّکنو  نامثع  َتَکسأف  هیلإ ، امصتخا  نامثع  فلختسا  اّملف  هکّرحُأ ، الف  هکّرحی  مل  ءیش 

. ّیلعل هتمّلس  ّالإ  کیلع  تمسقأ  تبأ  ای  تلقف : ساّبعلا ، یفتک  نیب  يدیب  تبرضف  هذخأی ، نأ  تیشخف  ساّبع : نبا  لاق 
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مالـسلا هیلع  یلع  اب  ساّبع  تفرگ ، رارق  وا  ياج  رد  رکبوبا  تفر و  ایند  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دیوگ : ساّبع  نبا 
. دندرک فالتخا  دوب  هتشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  ییاهزیچ  رس  رب 

هب تبسن  یمادقا  چیه  زین  نم  هدرکن ، نآ  هب  تبـسن  یمادقا  هتـشاذگ و  اج  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  يزیچ  تفگ : رکبوبا 
. منک یمن  نآ 

یمن رییغت  مه  نم  هدادن ، رییغت  رکبوبا  هک  ار  يزیچ  تفگ : وا  دندرب . رمع  دزن  ار  دوخ  فالتخا  اه  نآ  دـش ، وا  نیـشناج  رمع  هک  یماگنه 
. مهد

. تخادنا نییاپ  ار  شرس  درک و  توکس  نامثع  اّما  دندرب ، نامثع  دزن  ار  دوخ  فالتخا  اه  نآ  دش  وا  نیشناج  نامثع  هک  هاگ  نآ  و 
مهد یم  دنگوس  ار  وت  ردـپ ! يا  متفگ : مدز و  ساّبع  تشپ  هب  تسد  اب  سپ  درادرب ، ار  لام  مردـپ  هک  مدیـسرت  نم  دـیوگ : یم  ساّبع  نبا 

. ءیف مکح  باب  داهج  باتک  ، 152  / 5 ملسم : حیحص  ( 1 (. ) 3) يراذگاو مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  لام  هک 
نـسح ّتلع ، ای  ذوذش  هطـساو  هب  ثیدـح  نتم  یلو  دـشاب ، نسح  نآ  دنـس  هک  تسا  یتیاور  نّنـست  لها  حالطـصا  رد  دانـسالا  نَسَح  ( 2)

. دشابن
ثیدح 14044.  ، 586  / 5 لامعلا : زنک  ( 3)

يراخُب فیرحت  هب  هّجوت 

يراُخب فیرحت  هب  هّجوت 
هب ای  هدومن و  فذح  ار  دیتسناد » نئاخ  راکاطخ و  وگغورد ، ار  وا  امـش  سپ  : » ترابع یلو  هدرک ، لقن  هبترم  دنچ  ار  قباس  ثیدح  يراُخب 

: دنک یم  تیاور  نینچ  ار  نآ  سمخ  بوجو  باب  رد  يو  تسا . هدرک  فّرصت  نآ  رد  فلتخم  ياه  لکش 
امب اهیف  لمعف  رکب  وبأ  اهـضبقف  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یلو  اـنأ  رکب : وبأ  لاـقف  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  هّیبن  هّللا  یّفوت  ّمث  رمع : لاـق 

، رکب یبأ  یلو  انأ  تنکف  رکب ، ابأ  هّللا  یّفوت  ّمث  ّقحلل ، عبات  دـشار  ّراـب  قداـصل  اـهیف  ّهنأ  ملعی  هّللاو  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لـمع 
ّراب قداصل  اهیف  ّینأ  ملعی  هّللاو  رکب ، وبأ  اهیف  لمع  امو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لمع  امب  اهیف  لمعأ  یتراـمإ ، نم  نیتنـس  اهتـضبقف 

. قحلل عبات  دشار 
; متسه هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ّیلو  نم  تفگ : رکبوبا  دومن . حور  ضبق  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  تفگ : باّطخ  نب  رمع 

تـسناد یم  ادـخ  درک و  یم  لمع  نانآ  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  درک  راتفر  هنوگ  نامه  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  لاوما  سپ 
(. 1 )!!(...) دوب قح  وریپ  تسار و  هار  رد  راکتسرد و  قداص و  شیاعّدا  رد  وا  هک 

رد ضئارفلا و  باتک  رد  تاقفن و  باتک  رد  ریـضن و  ینب  ثیدح  باب  يزاغم ، باتک  رد  اّما  هدرواین ، ًالـصا  ار  ترابع  نآ  اج  نیا  رد  يو 
.108  / 4 يراُخب : حیحص  ( 1 (. ) 2) تسا هدرک  فیرحت  نوگانوگ  روط  هب  ماصتعالا  باتک 

.187 267 و 9 /   / 8 ، 114  / 7 ، 207  / 5 يراُخب : حیحص  ( 2)

باّطخ نب  رمع  طّسوت  ثیدح  یلمع  بیذکت  مراهچ : روحم 

باّطخ نب  رمع  طّسوت  ثیدح  یلمع  بیذکت  مراهچ : روحم 
. تسا هدومن  بیذکت  ار  ثیدح  نیا  لمع  رد  ساّبع ، مالسلا و  هیلع  یلع  هب  كدف  ندنادرگ  زاب  اب  باّطخ  نب  رمع 

هنوگ نیا  میدرک ، نایب  ساّبع » مالسلا و  هیلع  یلع  هلیسو  هب  ثیدح  بیذکت   » ناونع اب  ام  هک  یثیدح  لیذ  رد  ملسم ، يراُخب و  حیحص  رد 
: تسا هدمآ 
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. دنادرگ زاب  ساّبع  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  ار  كدف  دوخ  تموکح  نامز  رد  رمع 
: تسا هدمآ  تیاور  نآ  رد 

یکی امش  راک  هک  یلاح  رد  دیدمآ  نم  دزن  مه ، اب  تهارمه  نیا  وت و  سپس  تفگ : داد و  رارق  بطاخم  ار  ساّبع  مالسلا و  هیلع  یلع  رمع 
كدف هرابرد  هک  دینک  دهع  ادخ  اب  هک  طرـش  نیا  اب  اّما  مهد ، یم  امـش  هب  دـیهاوخب  رگا  متفگ : نم  هدـب و  ام  هب  ار  كدـف  دـیتفگ : دوب و 

؟ تسین نینچ  ایآ  دیتفرگ ; طرش  نیا  هب  ار  نآ  زین  امش  داد ;و  یم  ماجنا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیهد  ماجنا  ار  يراک  نامه 
. ءیف مکح  باب  ریسلاو ، داهجلا  باتک  152 و 153 ،  / 5 ملسم : حیحص  ( 1 (. ) 1) يرآ دنتفگ :

تیاور رد  يا  هشیدنا 

تیاور رد  يا  هشیدنا 
، میدـش هاگآ  يراُخب  تافیرحت  تافّرـصت و  یگنوگچ  زا  میدرک و  لقن  ملـسُم  يراُخب و  زا  توافتم  ياه  هنوگ  هب  ار  تیاور  نیا  هک  لاح 

: دوش یم  هدید  اه  نآ  رد  یبلاج  تاکن  مییامن . هّجوت  نآ  تاکن  هب  میشیدنیب و  اه  لقن  نیا  رد  همان  هدنراگن  ام و  هک  دراد  اج 
. تسا كدف  اه »  » ریمض عجرم  نیا ، رب  انب  دندوب ، هدرک  هبلاطم  ار  كدف  ساّبع  مالسلا و  هیلع  یلع  هک  تسا  نینچ  تیاور  رهاظ  1 ـ 

باب زا  ساّبع  هبلاطم  و  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  فرط  زا  تباین  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هبلاطم  هک  تسا  حضاو  رپ  2 ـ 
. تسا هدوب  شدوخ  ثرا 

دیاش تفگ : ناوت  یمن  دوش و  یم  هدـید  میدرک ـ  لـقن  هک  ناـس  نآ  نادـلبلا ـ  مجعم  رد  يومح  توقاـی  نخـس  رد  اراکـشآ  عوضوم  نیا 
. دندوب هتساوخ  ار  كدف  زا  ریغ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ِرگید  لاوما  نانآ 

...«. هک دینک  دهع  ادخ  اب  هک  طرش  نیا  اب  : » تفگ دنادرگزاب و  نانآ  هب  ار  كدف  رمع  3 ـ 
. تسا ءایبنألا »... رشاعم  ّانإ   » ثیدح یلمع  ندرمش  غورد  يو  راتفر  نیا 

؟ دنادرگن زاب  مالسلا  اهیلع  ارهز  هب  ار  كدف  دّهعت  نتفرگ  اب  رکبوبا  دوخ  ارچ  هک  دروآ  یم  نهذ  هب  ار  هتکن  نیا  نینچمه 
نیهوت يرواد و  يارب  رمع  رکبوبا و  دزن  هب  اه  نآ  نتفر  كدـف ، هرابرد  ساـّبع  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـیم  فـالتخا  زا  ثیدـح  نیا  رد  4 ـ 

. تفریذپ درک و  قیدصت  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  هک  تسا  یعوضوم  نیا  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ساّبع 
یلصا راکمه  ًاصخـش  مالـسلا  امهیلع  ارهز  ترـضح  یلع و  ترـضح  هب  نآ  ندنادرگن  زاب  كدف و  نتفرگ  نایرج  رد  باّطخ  نب  رمع  5 ـ 

؟ دشاب هدنادرگ  زاب  ار  نآ  شتموکح  نامز  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دوب ، رکبوبا 
دوخ نامز ، نآ  رد  كدـف  نتفرگ  زا  ناـنآ  دوصقم  هک  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسا  يدـهاوش  نیارق و  هلمج  زا  بلطم  نیا  تفگ : دـیاب  هّتبلا 

همطاف ءاسنلا  ةدّیـس  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  بناج  زا  نآ  هبلاطم  هک  ناـنچ  تسا ، هدوب  ناـیم  رد  يرگید  ضرغ  هکلب  هدوبن ، كدـف 
. تسا هتشاد  يرگید  فده  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز 

املع بارطضا  هدش و  لقن  تایاور 

املع بارطضا  هدش و  لقن  تایاور 
مه ار ، ارجام  ضقن  تیاور  نیا  اریز  دنا ، هداتفا  بارطـضا  هب  ثیدح  نیا  لباقم  رد  نّنـست  لها  نادنمـشناد  هدش ، حرطم  تاکن  هب  هّجوت  اب 
نآ طّسوت  ار  ءایبنألا »... رشاعم  ّانإ   » تیاور شریذپ  رارقا و  مه  هک  ارچ  دراد ، دوخ  رد  سابع  مالـسلا و  هیلع  یلع  طّسوت  مه  رمع و  طّسوت 
. دراد رب  رد  زین  ار  مالسلا )!!( هیلع  یلع  هب  ساّبع  ییوگازسان  اه  نیا  رب  هوالع  دراد . رب  رد  نامز )!!( نامه  رد  ار  كدف  هبلاطم  مه  و  ود ،

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  يرزام  زا  ضایع  یضاق  هک  دسیون  یم  يوََون 
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. دشاب مالسلا  هیلع  یلع  رد  فاصوا  نیا  زا  یخرب  یّتح  هک  تاهیه  و  تسین ، ساّبع  هتسیاش  ارجام  نیا  رهاظ 
. مینادب وگغورد  ار  نآ  نایوار  هک  میریزگان  میباین  نآ  لیوأت  يارب  یهار  رگا  دیازفا : یم  يو 

(. 1) تسا هدرک  فذح  دوخ  هخسن  زا  ار  ثیدح  ظافلا  نآ  نیثّدحم  زا  یخرب  هک  هدش  ثعاب  نیا  و  دیوگ : یم  همادا  رد 
: دسیون یم  دروم  نیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

نیا و  ار ، تموکح  تیالو و  هن  دـننک ، بلط  ار  ناشثرا  ات  دـنا  هدـمآ  ساّبع  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  دـهد  یم  ناشن  اراکـشآ  ثیدـح  نیا 
نارگید مالـسلا و  هیلع  یلع  ساّبع و  دزن  دـیرب و  هشیر  زا  ار  عوضوم  راک  يادـتبا  ناـمه  رد  رکبوبا  هک  ارچ  تسا . تالکـشم  زا  عوضوم 

تـسا نکمم  هنوگچ  سپ  درک . کمک  ارجاـم  نیا  رد  ار  وا  زین  رمع  و  هتـشاذگن ، یثرا  چـیه  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  درک  دـیکأت 
شالت تسین ، نآ  یبای  تسد  هب  يدیما  هدش و  مامت  هک  یعوضوم  يارب  دنشاب و  هتشگزاب  رکبوبا  تافو  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ساّبع و 

!؟ دننک
دیعب زین  نیا  هک  دنک  ضقن  ارجام  نیا  رد  ار  رکبوبا  مکح  رمع  دیاش  هک  دنا  هدرک  نامگ  ساّبع  مالـسلا و  هیلع  یلع  مییوگب : هک  نآ  رگم 

. دندرک یم  مهّتم  رکبوبا  اب  یتسدمه  هب  ار  رمع  كدف ، نتفرگ  يارجام  رد  ساّبع  مالسلا و  هیلع  یلع  اریز  تسا ،
ناـمگ ود  نآ  هک  تسا  نکمم  روطچ  نیا  رب  اـنب  دـیدرک ،» مهّتم  تناـیخ  ملظ و  هب  ار  رکبوـبا  نم و  : » دـیوگ یم  رمع  هک  دـینیب  یمن  رگم 

ثیدح 1757،  59  / 12 ملسم : حیحص  حرش  ( 1 (. ) 2 (!؟ دهدب ار  ود  نآ  ثرا  دـنک و  ضقن  ار  رکبوبا  مکح  رمع  دـیاش  هک  دنـشاب  هدرک 
. ریسلاو داهجلا  باتک  زا  ءیف  مکح  باب 

229 و 230.  / 16 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 2)

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  طّسوت  ثاریم  هبلاطم  مجنپ : روحم 

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  طّسوت  ثاریم  هبلاطم  مجنپ : روحم 
ادخ لوسر  زا  ناشدوخ  ثرا  دنداتـسرف و  رکبوبا  دزن  ار  نامثع  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  هک  تسا  هدش  تباث  ییاه ، لقن  قبط 

: دنا هدرک  لقن  ناشیاهدنس  اب  ناگرزب  زا  يا  هّدع  ار  ارجام  نیا  دندرک . هبلاطم  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 
رکبوبا دزن  ار  یـصخش  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  نارـسمه  دـنیوگ : یم  هرمع  هورع و  هک  دـنک  یم  لـقن  يرْهُز  زا  رمعم  زا  قاّزرلادـبع 

. دندرک تساوخرد  ار  ناشثرا  هداتسرف و 
یمن ثرا  ام  هک  تفگن  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رگم  دینک ؟ یمن  هشیپ  ادخ  ياوقت  ارچ  تفگ : داتسرف و  نانآ  دزن  ار  یسک  هشیاع 

!؟ تسا هقدص  میراذگ  یم  ياج  رب  هچ  نآ  میراذگ و 
(. 1) دندرک اهر  ار  دوخ  تساوخرد  هدش و  یضار  هشیاع  نخس  نیا  اب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نارسمه  دیوگ : یم  يوار 

یلـص ربمایپ  نارـسمه  دنیوگ : یم  هرمع  هورع و  هک  دیامن  یم  لقن  يرْهُز  زا  رمعم  زا  قاّزرلادبع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  زین  هیوهار  نبا 
(. 2 ...) دندومن بلط  ار  دوخ  ثرا  هداتسرف و  رکبوبا  دزن  ار  یصخش  هلآو  هیلع  هّللا 

(. 3 :...) دنا هتفگ  هرمع  هورع و  هک  هدش  لقن  يرْهُز  زا  رمعم  زا  قاّزرلادبع  زا  هک  دیوگ  یم  يو  تسا . هدروآ  زین  یعفار  ار  تیاور  نیا 
هک دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  هورع  زا  يرْهُز  زا  دوخ  دنس  اب  هبـش  نبا  یلو  تسا ، هدماین  هدش  هداتـسرف  صخـش  زا  یمان  تایاور  نیا  رد  هّتبلا 

(. 4 ...) دنداتسرف ار  نامثع  ربمایپ  نارسمه 
! دراد ناهنپان  يا  هتکن  نامثع »  » مان نتشاد  هگن  ناهنپ  سپ  دنا ، هدرک  لقن  نینچ  نیا  زین  رگید  یخرب  و  ( 6) يومح توقای  (، 5) يرذالب
دنـس نیمه  اب  رگید  يا  هّدع  ییاسَن و  دمحا ، ملـسم ، يراُخب ، یلو  تسا . هدمآ  دنداتـسرف »  » هژاو تایاور  نیا  مامت  رد  هک  نیا  رگید  هتکن 

. تسا راکشآ  حضاو و  ترابع  رییغت  زار  هّتبلا  7 ;)و  «) دنتسرفب ار  نامثع  هک  دنتشاد  دصق  اه  نآ  : » دنا هدرک  لقن  نینچ 
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ترابع رد  هکلب  تسا ، هشیاع »  » هدرک فرـصنم  هبلاطم  نیا  زا  ار  اه  نآ  هدـش و  عنام  هک  یـسک  تاـیاور  نیا  ماـمت  رد  هک  نیا  رگید  هتکن 
(. 8) مدرک فرصنم  تساوخرد  نیا  زا  ار  اه  نآ  هک  مدوب  نمو  تفگ : هشیاع  هک  تسا  هدمآ  یناربط 

(. 9) تفای نایاپ  نم  هتفگ  رثا  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  میمصت  تفگ : هشیاع  هک  تسا  هدمآ  هبش  نبا  تیاور  رد  و 
(. 10) دندرک اهر  ار  دوخ  میمصت  هداد و  تیاضر  وا  نخس  هب  نانآ  سپ  تسا : هدمآ  یعفار  تیاور  رد  و 

هچ نآ  زا  ربمایپ  نارـسمه  ریاس  دـننام  زین  هشیاـع  داد  یم  ناـشن  هک  میدرک  لـقن  هشیاـع  زا  ار  یبلطم  رت  شیپ  اـم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
471  / 5 فّنصملا : ( 1 . ) دراد لـّمأت  ياـج  عوضوم  نیا  دوب ;و  ربـخ  یب  دوب ، هداد  تبـسن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  هب  رکبوـبا  شردـپ 

ثیدح 9773.
.362  / 2 هیوهار : نبا  دنسم  ( 2)

.27  / 4 نیوزق : رابخأ  یف  نیودتلا  ( 3)
.207  / 1 ةرونملا : ۀنیدملا  خیرات  ( 4)

.43  / 1 نادلبلا : حوتف  ( 5)
.272  / 4 نادلبلا : مجعم  ( 6)

ثیدح 6311.  66  / 4 ییاسَن : ننس  ، 262  / 6 دمحا : دنسم  ، 153  / 5 ملسم : حیحص  ثیدح 7 ،  268  / 8 يراُخب : حیحص  ( 7)
270 و 271.  / 4 طسوالا : مجعملا  ( 8)
.205  / 1 ةرونملا : ۀنیدملا  خیرات  ( 9)

.27  / 4 نیوزق : رابخا  یف  نیودتلا  ( 10)

رکبوبا هلیسو  هب  ثیدح  يراتفر  يراتفگ و  بیذکت  مشش : روحم 

رکبوبا هلیسو  هب  ثیدح  يراتفر  يراتفگ و  بیذکت  مشش : روحم 
ثیدح نیا  شرادرک  راتفگ و  اب  شدوخ  رکبوبا  اّما  مییوگن ، يزیچ  نامدوخ  زا  و  میـشاب » فرط  یب   » هک میا  هداد  لوق  همان  هدنراگن  هب  ام 

. دومن بیذکت  ار 
: دیسرپ رکبوبا  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیّدص  هک  یماگنه  هک  دوب  هنوگ  نآ  وا  یلمع  بیذکت  يراتفر : بیذکت 

!؟ یبأ ثرأ  الو  کتنبا  کثرت  نأ  هّللا  باتک  یفأ 
؟ مرب یمن  ثرا  مردپ  زا  نم  درب و  یم  ثرا  وت  زا  ترتخد  هک  تسا  هدمآ  ادخ  باتک  رد  ایآ 

وناب نآ  يارب  ار  كدـف  همان  خـساپ ، رد  رکبوبا  میدرک  لـقن  هریـس  باـتک  هدنـسیون  یبلح  نیدـلارون  تیاور  رد  نیا  زا  شیپ  هک  ناـس  نآ 
. شردپ ثرا  هرابرد  همطاف  يارب  تسا  يا  هتشون  داد : خساپ  تسیچ ؟ نیا  دیسرپ : دش و  دراو  رمع  نامز  نامه  رد  تشون .

؟ تساوخ دنهاوخرب  وت  اب  زیتس  هب  برع  یناد  یم  هک  یلاح  رد  داد  یهاوخ  هچ  ناناملسم  هب  تفگ : رمع 
(. 1) درک هراپ  تفرگ و  ار  هتشون  رمع  هاگ  نآ 

ار دوخ  ثیدـح  هدرک ، رداـص  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هدـنام  ياـج  رب  يایـشا  هراـبرد  هک  یماـکحا  اـب  دوخ  رکبوبا  نینچمه 
ادـخ ربمایپ  همامع  ریـشمش و  بکرَم ، دروم  رد  رمع ـ  نینچمه  و  رکبوبا ـ  مکح  زا : تسا  تراـبع  اـه  نآ  هلمج  زا  تسا ; هدومن  بیذـکت 

. هلآو هیلع  هّللا  یلص 
هیلع نینمؤملاریما  دزن  ار  ییاهزیچ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دراد  یم  نایب  تحارـص  اب  هک  هدرک  لقن  یتیاور  لبنح  نب  دـمحا 

. دوب هتشاذگ  مالسلا 
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نبا هک  درک  لقن  ساّبع  یلوم  ریمع  زا  ءاجر  نب  لیعامـسا  زا  شمعا  زا  هناوَع  وبا  هک  درک  لقن  نم  يارب  داّمَح  نب  ییحی  دیوگ : یم  دمحا 
رب مالسلا  هیلع  یلع  اب  ساّبع  تشگ  يو  نیشناج  رکبوبا  دش و  حور  ضبق  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دیوگ : یم  ساّبع 

. درک فالتخا  دوب  هتشاذگ  اج  رب  دوخ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ییاهزیچ  رس 
. منک یمن  یمادقا  چیه  زین  نم  هدرکن  نآ  هب  تبسن  یمادقا  هتشاذگ و  ياج  رب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  هچ  ره  تفگ : رکبوبا 

. دندرب يو  دزن  ار  دوخ  فالتخا  ساّبع  مالسلا و  هیلع  یلع  دش  يو  نیشناج  رمع  هک  یماگنه 
. مهد یمن  رییغت  زین  نم  هدادن ، رییغت  رکبوبا  هک  ار  يزیچ  تفگ : رمع 

. دنکفا نییاپ  ار  دوخ  رس  درک و  توکس  نامثع  دندرب . يو  دزن  دوخ  فالتخا  نانآ  دش  وا  نیشناج  نامثع  هک  یماگنه  و 
یم دـنگوس  ار  وت  ناجردـپ ! متفگ : مدز و  وا  تشپ  هب  تسد  اب  ور  نیا  زا  دریگب . ار  اه  نآ  ساّبع  هک  مدیـسرت  نم  دـیوگ : یم  ساـّبع  نبا 

(. 2) درک نینچ  زین  وا  يراذگاو . مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  اه  نآ  هک  مهد 
رگید رد  اّما  دنا ، هدرکن  حیرصت  دوب ، هتشاذگ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دزن  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هچ  نآ  هب  ثیدح  نیا  رد 

. تسا هدش  حیرصت  هدنام  ياج  رب  لاوما  نیا  زا  یخرب  هب  املع  راتفگ  تایاور و 
هنوگ نیا  هتـشاذگ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يارب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  ار  هچ  نآ  یعطق  ثیدح  کی  رد  یلزتعم  راّبجلادبع  یـضاق 
همحر یضترم  دّیس  هک  هدرک  لقن  ییاّبج  یلع  وبا  زا  ار  ینخس  هنیمز  نیا  رد  و  رگید . ییاهزیچ  همامع و  بکرم ، ریـشمش ، تسا : هدرب  مان 

(. 4) تسا هدروآ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  وگ  تفگ و  نیا  و  (. 3) تسا هداد  خساپ  ار  نآ  زین  هّللا 
تاقدـص ثحبم  رد  هتفرگ ـ  رارق  هّیمیت  نبا  دامتعا  دروم  يدراوم  رد  هک  هتشذگرد 458 ـ )  ) یلبنح ءاّرَف  نبا  یلعیوبا  هیقف  یضاق  نینچمه 

: تسا هتشون  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
. تسا هدوب  دروم  تشه  اـه  نآ  تسا و  هدـش  صخـشم  هدـش و  هتفرگ  وا  زا  اریز  تسا ، نّیعم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تاقدـص 

... . زا دنترابع  دنا ، هدوب  هقدص  تشه  نیا  زا  ریغ  هک  یلاوما  اّما  دیوگ : یم  درامش و  یم  ار  اه  نآ  سپس 
ره هب  ترـضح  نآ  هنیدـم ; رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارـسمه  ياه  هناخ  اّما  دـیوگ : یم  هک  نآ  اـت  درب  یم  ماـن  ار  اـه  نآ  وا 
هّللا یلـص  ربمایپ  يوس  زا  شـشخب  نیا  رگا  سپ  درک . تیـصو  ناشیارب  ار  نآ  زین  دیـشخب و  دندوب  نکاس  هک  ار  يا  هناخ  نامه  ناشمادک 

يارادم يارب  تنوکس و  يارب  شـشخب  نیا  رگا  و  تسا ، نوریب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  تاقدص  زا  هدوب ، کیلمت  ناونع  هب  هلآو  هیلع 
زا يزیچ  منک  یمن  نامگ  هدش و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  دجسم  زا  یـشخب  اه  نآ  هزورما  دیآ . یم  رامـش  هب  تاقدص  زا  هدوب  اه  نآ  اب 

. دشاب دجسم  زا  نوریب  اه  نآ 
هدرک لقن  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رفـس  بابـسا  دروم  رد  مکحلا  نب  ۀـناوَع  زا  یبلک  ماـشُه  دـسیون : یم  همادا  رد  يو 

اه نیا  زا  ریغ  تفگ : داد و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  ناـشیا  شفک  قریب و  هلآو ، هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رفـس  بابـسا  زا  رکبوبا  تسا :
. تسا هقدص 

ضوع 30 رد  ار  دوخ  هرز  هک  تفر  ایند  زا  یلاـح  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یم  هشیاـع  هک  تسا  هدرک  لـقن  زین  دوسا 
. دوب هتشاذگ  تناما  هب  يدوهی  کی  دزن  وج  عاص 

رب دش  هتشک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  يزور  رد  هرز  نیا  هک  هدش  لقن  تسا ، فورعم  ءارتب »  » هب هک  دشاب  هدوب  نامه  شهرز  رگا 
... . ناشیا رتشگنا  و  یتسد ... بوچ  هدرب ،... اما  و  هدوب ... شنت 

(. 5) ملعا هّللاو  دنام . ياج  رب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  كرتام  هقدص و  ناونع  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  هعومجم  نیا 
: تسا هدمآ  هفیقس ـ  باتک  رد  يرهوج  رکبوبا  زا  لقن  هب  هغالبلا ـ  جهن  حرش  رد 

(. 6 ...) دش هداد  یلع  هب  وا  شفک  بکرَم و  هلآو ، هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دربن  لیاسو 
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نخـس هّتبلا  دهد . خساپ  هدش  دراو  لاکـشا  هب  تسا  هدرک  یعـس  اّما  هدشن ، نآ  رکنم  هدرک و  فارتعا  تیاور  نیا  هب  زین  ناهبزور  نب  لضف 
. تسا رت  کیدزن  فاصنا  هب  هدش ، رکنم  ار  ربخ  نیا  لصا  هک  هّیمیت  نبا  زا  يو 

رد هدنام و  اج  رب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  زا  بکرم  حالـس و  سابل ، زا  هچ  نآ   » شخب رد  شدوخ  خیرات  رد  زین  ریثک  نبا  دروم  نیا  رد 
اه و بسا  سابل ، ناد ، همرـس  فرظ ، شفک ، ریـشمش ، رتشگنا ، زا  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  تسا » هتـشاد  صاصتخا  يو  هب  شتایح  نارود 

. تسا هدرب  مان  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  ياه  بکرم 
یلص ربمایپ  تافو  زا  سپ  اه  نآ  ّتیعضو  دروم  رد  ینخـس  چیه  هک  تسا  هتـساوخن  هدرک و  نایب  لمجم  رایـسب  ار  شمالک  ریثک  نبا  یلو 

: تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  هدرک  لقن  یقهیب  زا  يو  لاح  نیا  اب  دروآ . نایم  هب  هلآو  هیلع  هّللا 
. دنام اج  رب  رتشگنا  سابل و  نیمز ، يا  هعطق  حالس ، دیفس ، رتسا  وا  زا  درک و  تافو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ 

نارود رد  هک  نیا  ات  دوب ، هدـنز  يو  زا  سپ  اه  لاـس  دـشاب ـ  ءابهـش  ناـمه  هک  هلآو ـ  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  رتسا  تسا : هتفگ  هتبلا  يرآ ،
(. 7) دوب يو  دزن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تموکح 

هداد تبـسن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  شدوخ  هک  ار  یثیدح  دوخ  راتفگ  اب  رکبوبا  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  يراتفگ : بیذـکت 
. درک بیذکت  دوب 

: تفگ دش  کیدزن  رکبوبا  گرم  هک  یماگنه  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
هک يراک  هس  و  مدرک . یم  كرت  ار  اه  نآ  شاک  يا  و  مداد ، ماجنا  هک  يراک  هس  يارب  زج  متـسین  نیگهودـنا  ایند  زا  زیچ  چـیه  يارب  نم 
: داد همادا  سپس  مدیسرپ . یم  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  زا  شاک  يا  هک  يزیچ  هس  و  مداد . یم  ماجنا  ار  اه  نآ  شاک  يا  مدرک و  كرت 

. دنتسب یم  نم  رب  ار  نآ  گنج  مالعا  اب  هچ  رگا  مدوشگ  یمن  ار  نآ  متشادن و  يراک  همطاف  هناخ  اب  هک  متشاد  یم  تسود 
عازن نآ  رـس  رب  سک  چـیه  ات  تسیک  ِنآ  زا  تفالخ )  ) رما نیا  هک  مدیـسرپ  یم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  متـشاد  تسود  و 

(. 8 )!!() دنکن
یم هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  دراد ، دیدرت  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ینیـشناج  تماما و  يارب  دوخ  یگتـسیاش  رد  هک  یـسک  نیا  رب  انب 

؟ دراد ّقلعت  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ثاریم  هب  هچ  نآ  رد  هژیو  هب  دنک ، فّرصت  اهراک  رد  دهد 
یمن ار  همطاف  هناخ  شاک  يا  : » هلمج ياـج  هب  و  تسا ، هتفرگ  رارق  فیرحت  شوخ  تسد  اـّما  هدـش ، رکذ  زین  لاوما  باـتک  رد  تیاور  نیا 

: تسا هدمآ  نینچ  مدوشگ »
هداد رّکذـت  ار  عوضوم  نیا  یقرواپ  رد  هدـش و  فیرحت  هّجوتم  باتک  قّقحم  هّتبلا  مداد .» یمن  ماجنا  ار  راک  نالف  راـک و  نـالف  شاـک  يا  »

.488  / 3 هیبلح : هریس  ( 1 . ) تسا
. دیدرگ لقن  رتشیپ  تیاور  نیا  . 13  / 1 دمحا : دنسم  ( 2)

.82  / 4 همامالا : یف  یفاشلاو  ، 331 ق 1 ، ، 20 همامالا : یف  ینغملا  ( 3)
.261  / 16 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 4)

.226 221 ـ  هیناطلسلا : ماکحالا  ( 5)
.214  / 16 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 6)

.2  / 6 هیاهنلاو : هیادبلا  ( 7)
ياه 353 و 354، ثیدح  174 و 175  دـیبع : یبا  فیلأت  لاومالا  و 37 ،  36  / 1 هسایسلاو : همامالا  و 354 ،  353  / 2 يربط : خـیرات  ( 8)

. عبانم رگید  279 و 280 و   / 3 دیرفلا : دقعلا 

نارگید زیزعلادبع و  نب  رمع  یلمع  بیذکت  متفه : روحم 
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نارگید زیزعلادبع و  نب  رمع  یلمع  بیذکت  متفه : روحم 
هب كدف  ندـنادرگ  زاب  اب  زیزعلادـبع  نب  رمع  تسا . نارادـمامز  یخرب  یلمع  بیذـکت  ثیدـح ، نیا  هرابرد  یـسررب  دروم  روحم  نیمتفه 
زا زیزعلادبع  نب  رمع  يارجام  هتبلا  درمـش ;و  غورد  ار  ثیدح  نیا  یلمع  روط  هب  شلوا ، تروص  نامه  هب  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  نادـنزرف 

. تسا بلطم  نیا  يایوگ  هدش ، لقن  لّصفم  ياه  باتک  رد  هک  نارادمامز  زا  رگید  یخرب  راتفر  نینچمه  تسا . خیرات  هدش  تباث  يایاضق 

شارخ نبا  ظفاح  طّسوت  ثیدح  حیرص  بیذکت  متشه : روحم 

شارخ نبا  ظفاح  طّسوت  ثیدح  حیرص  بیذکت  متشه : روحم 
. تسا ثیدح  نیا  نایوار  رد  شواک  ثیدح ، نیا  یسررب  ثحب و  ینایاپ  روحم 

، دنا هدرک  مهّتم  ییوگغورد  هب  ار  ءایبنألا » رـشاعم  ّانإ   » ثیدح نایوار  گرزب ، ناظفاح  زا  یخرب  میتفگ : مراهچ  روحم  رد  هک  هنوگ  نامه 
. تسا سوا  نب  کلام  نآ ، نایوار  زا  یکی  و 

رـشاعم ّانإ   » ثیدـح نالطب  رب  تسا  موس  نرق  رد  نّنـست  لـها  نادنمـشناد  زا  گرزب  ناـظفاح  زا  یکی  هک  شارخ  نبا  ظـفاح  هک  نیا  رتارف 
. تسا هدومن  حیرصت  صاخ ، روط  هب  ییوگغورد  هب  سوا  نب  کلام  ندوب  مهّتم  رب  و  ثرون »... ءایبنألا ال 

شارخ نبا  ظفاح  لاح  حرش  هب  یهاگن 

شارخ نبا  ظفاح  لاح  حرش  هب  یهاگن 
لاح حرش  رد  یبهذ  مینک . رورم  شارخ  نب  فسوی  نب  نامحرلادبع  ظفاح  لاح  حرش  رد  ار  یبهذ  ظفاح  نخـس  هک  تسا  رتهب  اج  نیا  رد 

: دسیون یم  گرزب  ظفاح  نیا 
لقن ثیدح  نالف  نالف و  زا  دـقان  لضاف و  ظفاح ، يدادـغب ، يزَوْرَم  شارخ  نب  دیعـس  نب  فسوی  نب  نامحرلادـبع  دّـمحم  وبا  شارخ  نبا 

. دنا هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  زین  رگید  یخرب  یفریص و  دّمحم  نب  رکب  هدقُع ، نبا  ساّبعلا  وبا  ناّطَق ، لهس  وبا  تسا . هدرک 
مدش اه  جنر  لمحتم   ) نآ ندروآ  تسد  هب  ثیدح و  ذخا  يارب  تفگ : یم  هک  مدینـش  شارخ  نبا  زا  دیوگ : یم  وا  هرابرد  دّمحم  نب  رکب 

! ما هدیشون  ار  دوخ  راردا  راب  جنپ  هک ) ییاج  ات 
. مدیدن شارخ  نبا  زا  رتاناوت  ار  یسک  هظفاح ، تردق  رد  دیوگ : یم  شارخ  نبا  دروم  رد  میعن  وبا 

: دیوگ یم  هدرک و  رظن  راهظا  وا  هرابرد  زین  یناجرج  يدَع  نبا 
ام اب  شارخ  نبا  تفگ : یم  هک  مدینـش  هدـقُع  نبا  زا  دـشاب . هتـشادن  غورد  رب  يدّـمعت  مراودـیما  هک  هدرک  نایب  عّیـشت  هرابرد  ییاهزیچ  وا 

. دنامب وت  نم و  شیپ  نیا  تفگ : یم  تشون ، یم  هعیش  هرابرد  يزیچ  یتقو  هک  دوب  نانچ 
ام شیپ  هک  يرجات  دزن  دوب ، هدرک  فیلأت  نیخیـش  بلاثم  بویع و  رد  هک  ار  یباتک  دـلج  ود  شارخ  نبا  تفگ : یم  هک  مدینـش  نادـبع  زا 

. تفر ایند  زا  دش  مامت  هک  یماگنه  و  دزاسب ، وا  يارب  یناکم  مهرد  رازه  ود  هب  ات  دُرب  دوب 
. تسا هدوب  یضفار  هدرک و  لقن  ار  نیخیش  بلاثم  بویع و  دیوگ : یم  شارخ  نبا  دروم  رد  فسوی  نب  دّمحم  هعرُز  وبا 

« ۀقدص هانکرت  ام   » ثیدح متفگ : شارخ  نبا  هب  تفگ : یم  هک  مدینـش  نادبع  زا  دیوگ : یم  دنک و  یم  رظن  راهظا  وا  هرابرد  زین  يدَـع  نبا 
؟ تسا هنوگچ 

. تسا مهّتم  ثیدح  نیا  لعج  هب  سوا  نب  کلام  تسا . لطاب  تفگ :
: دسیون یم  شارخ  نبا  هب  باطخ  همادا  رد  یبهذ 
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رفـس رد  یـشاب  هتفگ  تسار  رگا  هک  لضاف ـ  ظفاح  يا  وت  اّما  تسین ، بیجع  هریـس )!!( هن  دنمهف و  یم  ثیدح  هن  هک  یـضفار  نالهاج  زا 
قیدنز و کی  وت  سپ  يا ؟ هدوب  هاگآ  لئاسم  هب  هک  نیا  اب  يراد ؟ ادخ  هاگـشیپ  رد  يرذع  هچ  يا ـ  هدیـشون  زین  راردا  ثیدـح  ذـخا  يارب 

)!!( دشابن یضار  وت  زا  ادخ  هک  یتسه  قح  نمشد 
: دراگن یم  هنوگ  نیا  شارخ  نبا  لاح  حرش  نایاپ  رد  یبهذ  هاگ  نآ 

نبا لاح  حرـش  شراگن  هب  زین  ءالبنلا  مـالعا  ریـس  باـتک  رد  یبهذ  (. 1 )!!() تسوـیپ ادـخ  تمحر  ریغ  هب  دُرم و  لاـس 283  رد  شارخ  نبا 
: دسیون یم  هنوگ  نیا  میدرک  لقن  هک  هچ  نآ  نایب  زا  سپ  دزادرپ و  یم  شارخ 

هب تبقاع  ءوس  زا  تسا . هتـشگ  وا  یهارمگ  ببـس  شـشالت  و  یتخبدب ، بجوم  وا  یهاگآ  ملع و  تسا . هدش  راوخ  هدیزغل و  صخـش  نیا 
(. 2 )!!() میرب یم  هانپ  ادخ 

: دراگن یم  هنوگ  نیا  هدروآ و  نایم  هب  شارخ  نبا  زا  یمان  زین  لادتعالا  نازیم  رد  يو 
ملع و ذـخا  يارب  ، ) هدوب دوخ  راگزور  ظـفاح  وا  تسا . هتفر  یهارمگ  هب  شـشالت  هدـیزغل و  هک  تسا  یخیـش  درم  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب 

ةرکذت ( 1 (. ) 3 ...) تسا هدربن  یعفن  دوخ  شناد  زا  لاح  نیا  اب  و  تسا ، هتشاد  يدایز  هطاحا  یهاگآ و  هدومن و  يرایسب  ياهرفـس  شناد )
 . 684  / 2 ظافحلا :

 . 510  / 13 ءالبنلا : مالعا  ریس  ( 2)
.330  / 2 لادتعالا : نازیم  ( 3)

شارخ نبا  ظفاح  هرابرد  هتکن  ود 

شارخ نبا  ظفاح  هرابرد  هتکن  ود 
هتکن ود  هب  وا  دروم  رد  ار  ناگدـنناوخ  نینچمه  و  همان ، هدـنراگن  رظن  نونکا  میدروآ ، شارخ  نبا  ظـفاح  زا  هک  یلاـح  حرـش  هب  هّجوت  اـب 

: مییامن یم  بلج 
یتحلصم دامتعا  مدع  مکی : هتکن 

: دسیون یم  نینچ  يو  فیصوت  رد  نایوار  خیاشم و  رکذ  زا  سپ  يو  دزادرپ . یم  شارخ  نبا  لاح  حرش  هب  زین  يدادغب  بیطخ  ظفاح 
هظفاح و تردق  هب  وا  تسا . هتفر  ناسارخ  رـصم و  ماش ، قارع ، هب  ار  يدایز  ياهرفـس  ثیدـح  ذـخا  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  شارخ  نبا 

. تسا هدش  فصو  ثیدح  تخانش 
نبا زا  یبهذ  هک  ار  نامه  طقف  تسا . هدرکن  لقن  ءایبنألا » رشاعم  ّانإ   » ثیدح هرابرد  ار  شارخ  نبا  نخس  يدادغب  بیطخ  هک  تسا  ینتفگ 

: تسا هتشون  نینچ  هداد و  رییغت  ار  نآ  نتم  هدرک و  فیرحت  زین  ار  تیاور  نامه  هّتبلا  تسا . هدومن  لقن  هدرک  تیاور  نادبع  زا  وا  يدَع و 
شارخ نبا  هب  مهرد  رازه  ود  يرجات  تفگ : یم  وا  هک  مدینـش  نادبع  زا  تفگ : وا  هب  يدَع  نب  هّللادـبع  هک  داد  ربخ  ام  هب  ینیلام  دعـس  وبا 

ایند زا  دـش  مامت  هک  یماـگنه  درکن ، هدافتـسا  نآ  زا  شارخ  نبا  اـّما  دـیوگب . ثیدـح  اـج  نآ  رد  دزاـسب و  یناـکم  دادـغب  رد  اـت  دیـشخب 
(. 1) تفر

: تسا هتفگ  هنوگ  نیا  شارخ  نبا  لاح  حرش  رد  يو  تسا . هدرواین  ار  نخس  ود  نیا  زا  کی  چیه  يزوج  نبا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
فـصو ثیدح  تخانـش  هظفاح و  تردق  هب  و  هتفر ، فلتخم  ياهرهـش  هب  ار  يدایز  ياهرفـس  ثیدـح  ذـخا  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  وا 

(. 2) تسا مهّتم  ندوب  یضفار  هب  وا  هک  تسا  نیا  دراد  هک  یبیع  اهنت  تسا . هدش 
هدومن فیرحت  ار  نآ  یلو  تسا ، هدرک  لقن  ثیدح  نآ  هرابرد  ار  وا  نخس  هتخادرپ و  شارخ  نبا  لاح  حرـش  هب  زین  یطویـس  نیدلا  لالج 

: تسا هتشون  و 
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؟ تسا هنوگچ  ۀقدص » هانکرت  ام   » ثیدح متفگ : شارخ  نبا  هب  هک  دیوگ  یم  نادبع 
. تسا لطاب  داد : خساپ 

(. 3 ...) درک و یم  لقن  ار  لسرم  ثیداحا  وا  دیوگ : نادبع 
. تسا هدرک  فذح  دومن ، یم  ییوگغورد  هب  مهّتم  ار  سوا  نب  کلام  شارخ  نبا  هک  ار  ترابع  نیا  یطویس 

یتحلصم دامتعا  مود : هتکن 
. دنا هدرک  دامتعا  رگید  دراوم  رد  شارخ  نبا  هب  نّنست  لها  نادنمشناد 

تارظن رگید ، تاعوضوم  رد  هکلب  تسا ، هتفرگن  رارق  نّنست  لها  ياملع  يدامتعا  یب  دروم  ظفاح  ملاع و  نیا  نانخـس ، نیا  مامت  دوجو  اب 
دروم هدـش و  لقن  وا  ياه  هاگدـید  ءارآ و  هراومه  هدـیدرگن و  طقاس  راـبتعا  هجرد  زا  اـه  نآ  ناـیوار  لیدـعت  حرج و  ثیداـحا و  رد  يو 

. تسا هتفرگ  رارق  هّجوت 
حیحـص حرـش  یف  يرابلا  حـتف  همدـقم  يراسلا ـ  يدـه  بیذـهتلا و  بیذـهت  دـننام : نانآ  ياه  باـتک  هب  دـیناوت  یم  رتشیب  ناـنیمطا  يارب 

. دینک هعجارم  دشاب ، یم  زین  یبهذ  زا  رّخأتم  هک  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  هتشون  يراُخبلا ـ 
سپ : » تفگ هک  دشاب  قفاوم  شارخ  نبا  هب  تبسن  یبهذ  باطخ  نیا  اب  دناوت  یم  ققحم  فصنم و  ناسنا  کی  ایآ  فصو  نیا  اب  یتسار  هب 

.280  / 10 دادغب : خیرات  ( 1 ( !؟» ددرگن یضار  وت  زا  ادخ  هک  یتسه  قح  نمشد  قیدنز و  کی  وت 
.291  / 7 مظتنملا : ( 2)

.301 ظافحلا : تاقبط  ( 3)

كدف نیبصاغ  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هاگن  موس : شخب 

رکبوبا زا  اهیلع  هّللا  مالس  ارهز  ندنادرگرب  يور 

كدف نیبصاغ  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هاگن  موس : شخب 
رکبوبا زا  اهیلع  هّللا  مالس  ارهز  ندنادرگرب  يور 

یگتخاس و ثیداحا  كدـف و  يارجام  هب  طوبرم  تایئزج  ینعی  مهم  عوضوم  ود  اب  ار  هماـن  هدـنراگن  هتـشذگ  ياـه  شخب  رد  اـج  نیا  اـت 
شخب کنیا  میدرک . هارمه  ّتنـس  لها  ربتعم  كرادـم  لقن  اب  ار  فاصنا  یفرط و  یب  بلاطم  نیا  هئارا  رد  و  میدرک ، انـشآ  اه  نآ  لـیلحت 

. تسا كدف  بصغ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  بضغ  دروم  رد  هک  میهد  یم  حیضوت  ار  همان  زا  يرگید 
نآ دوبر . هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  رّهطم و  نآ  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  زا  ار  كدف  یگتخاس ، ثیدح  اب  رکبوبا  يرآ ،
زا لقن  هب  رت  شیپ  یمک  هک  نانچمه  ماجنارـس ـ  دوب و  ناـهاوخ  ار  شیوخ  قح  دوخ  تاـیح  تاـظحل  نیرخآ  اـت  هراومه  راوگرزب  يوناـب 

ّتیصو ترضح  نآ  دنادرگ . یمرب  يور  وا  زا  هدوب و  كانمشخ  رکبوبا  رب  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  میدرک ـ  نایب  ملسم  يراُخب و  باتک 
. دنرازگن زامن  وا  رب  هورگ  نآ  زا  کی  چیه  ددرگ و  نفد  هنابش  هک  دومن 

: زا دنترابع  نآ  نایوار  زا  یخرب  هک  تسا  مالسا  خیرات  مّلسم  بلاطم  زا  زین  ارجام  نیا  هّتبلا 
(1) سمخلا ضرف  باب  رد  يراُخب   ـ
(2) ریسلاو داهجلا  باتک  رد  ملسم   ـ
(3) يربکلا تاقبطلا  رد  دعس  نبا   ـ

(4) يواحَط رفعج  وبا   ـ
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(5) يربط ریرج  نب  دّمحم   ـ
(6) يروباشین مکاح   ـ

(7) یقهیب رکبوبا   ـ
(8) یناهفصا میعن  وبا   ـ

(9) یبُطُْرق ربلادبع  نبا   ـ
(10) يوََون نیدلا  یحم   ـ

(11) یمثیه رکبوبا   ـ
(12) يرَزَج ریثا  نبا   ـ

ثیدح 2. 177 و 178   / 4 يراُخب : حیحص  ( 1 ( ) 13) ینالقسع رجح  نبا   ـ
153 و 154.  / 5 ملسم : حیحص  ( 2)

.28  / 10 يربکلا : تاقبطلا  ( 3)
.308 4 و 3 /   / 2 راثآلا : یناعم  حرش  ( 4)

.236  / 2 يربط : خیرات  ( 5)
ثیدح 4764.  178  / 3 مکاح : كردتسم  ( 6)

300 و 396.  / 6 يربکلا : ننسلا  ( 7)
.43  / 2 ءایلوالا : ۀیلح  ( 8)

.1897  / 4 باعیتسإلا : ( 9)
.353  / 2 تاغللاو : ءامسالا  بیذهت  ( 10)

.311  / 9 دئاوزلا : عمجم  ( 11)
.226  / 6 هباغلا : دسُأ  ( 12)

.60  / 8 هباصإلا : ( 13)

رگید یگتخاس  ثیدح 

رگید یگتخاس  ثیدح 
یلص ادخ  لوسر  نت  هراپ  هک  دوب  تخس  هورگ  نآ  يارب  ور  نآ  زا  تشاد  یپ  رد  يا  هژیو  ياهدمایپ  مّلسم  روط  هب  كدف  بصغ  يارجام 

نیـشناج ناشنامگ  هب  هک  رکبوبا ـ  دوش و  هدرپس  كاخ  هب  وناب  نآ  هک  دوب  راوگان  ناشیارب  و  دـنک ، كرت  ار  اـیند  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هّللا 
نابز زا  ار  یثیدـح  نانآ  زا  یخرب  ور ، نیا  زا  دـنناوخب . زاـمن  وا  رب  دـنوش و  رـضاح  وا  هزاـنج  رب  دـنناوتن  یّتح  شباحـصا  و  دوب ـ  شردـپ 
ناشن وا  يوس  زا  ار  ریبکت  راهچ  نتفگ  یّتح  راوگرزب و  يوناب  نآ  رب  ار  وا  ندرازگ  زاـمن  رکبوبا و  روضح  اـت  دـنتخاس  وناـب  نآ  نادـنزرف 

...)!!(. دهد
هّللادبع لاح  حرش  نایب  ماگنه  هب  يو  تسا . هدومن  حیرصت  ثیدح  نیا  نالطب  رب  ینالقـسع  رجح  نبا  دننام  یتیـصخش  قاّفتا  نسح  زا  اّما 

: دسیون یم  یصیصم  یمادق  همادق  نب  هعیبر  نب  دّمحم  نب 
شردپ زا  دّمحم  نب  رفعج  زا  هک  تسا  ثیدـح  نیا  اه  نآ  هلمج  زا  و  هدرک ، لقن  ار  یلطاب  ثیداحا  کلام  زا  تسا ، ءافعـض  زا  یکی  يو 

: هدروآ شّدج  زا 
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. ناوخب زامن  تسیاب و  ولج  تفگ : یلع  هب  رکبوبا  دندمآ . يرایسب  هّدع  رمع و  رکبوبا ، سپ  تفر . ایند  زا  هاگنابش  همطاف 
)!!(. یتسه هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  وت  موش  مّدقم  وت  رب  مناوت  یمن  منک و  یمن  نینچ  دنگوس ! ادخ  هب  داد : خساپ  یلع 

.334  / 3 نازیملا : ناسل  ( 1 (. ) 1) تفگ ریبکت  راهچ  وا  دش و  رازگرب  رکبوبا  تماما  هب  هزانج  زامن  سپ 

تسا دنوادخ  مشخ  نامه  مالسلا  اهیلع  همطاف  مشخ 

تسا دنوادخ  مشخ  نامه  مالسلا  اهیلع  همطاف  مشخ 
یگدنز ياه  هظحل  نیسپاو  ات  هراومه  هلآو ، هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نت  هراپ  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  هک  دش  نایب  هچ  نآ  هب  هّجوت  اب 

. دنادرگرب يور  وا  زا  دوب و  كانمشخ  رکبوبا  رب  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  و  دوب ، شیوخ  قح  ناهاوخ  دوخ 
رب وا ، هب  كدـف  ندـشن  راذـگاو  ببـس  هب  رگا  دـنک  یم  یتوافت  هچ  لاح  تسا ... نانز  رگید  دـننام  ینز  ارهز  تسا : هتفگ  هماـن  هدـنراگن 

؟ دشاب هتفرگ  مشخ  رکبوبا 
: مینک هّجوت  حیحص  ِثیدح  نیا  هب  هک  دراد  اج  ناشیا  نهذ  ندش  نشور  يارب  اج  نیا  رد 

: دوب هدومرف  دنا ـ  هدومن  تیاور  ناملسم  نادنمشناد  مامت  هک  هنوگ  نآ  هلآو ـ  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
... . كاضرل یضریو  کبضغل  بضغی  یلاعت  هّللا  ّنِا  ۀمطاف ! ای 

... . ددرگ یم  دونشوخ  وت  يدونشوخ  هب  كانبضغ و  وت  بضغ  هب  دنوادخ  همطاف ! يا 
: زا دنترابع  ثیدح  نیا  گرزب  ِنایوار  زا  یخرب  دنا ، هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  نّنست  لها  ناگرزب  زا  يرایسب  و 

(. 1 () 252  ) يرصب یّنثم  نبا  یسوم  وبا  ظفاح   ـ
(. 2 () 287  ) مصاع یبا  نبا  رکبوبا  ظفاح   ـ

(. 3 () 307  ) یلصوم یلعی  وبا  ظفاح   ـ
(. 4) رد ( 360  ) یناربط مساقلا  وبا  ظفاح   ـ

(. 5 () 405  ) يروباشین مکاح  ظفاح   ـ
(. 6 () 406  ) یشوکرخ دعس  وبا  ظفاح   ـ
(. 7 () 430  ) یناهفصا میعن  وبا  ظفاح   ـ

(. 8 () 630  ) ریثا نبا  نسحلا  وبا  ظفاح   ـ
(. 9 () 643  ) يدادغب راّجن  نبا  نیدلا  ّبحم  ظفاح   ـ

(. 10 () 654  ) يزوج نبا  طبس  رّفظملا  وبا  ظفاح   ـ
(. 11 () 694  ) يربط نیدلا  ّبحم  ظفاح   ـ

(. 12 () 742  ) يّزم جاّجَح  وبا  ظفاح   ـ
(. 13 () 852  ) ینالقسع رجح  نبا  ظفاح   ـ

(. 14 () 954  ) یّکم رجح  نبا  ظفاح   ـ
(. 15 () 975  ) يدنه یقّتم  یلع  ظفاح   ـ

 . 82 و 83 یبقعلا : رئاخذ  ( 1 (. ) 16 () 1122  ) یکلام یناقرز  هّللادبع  وبا  ظفاح   ـ
.330  / 4 هّیندلا : بهاوملا  حرش   ، 57  / 8 هباصإلا : ( 2)

ثیدح 34238.  111  / 12 لاّمعلا : زنک  ( 3)
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ثیدح 1001.  401 ثیدح 182 و 22 /   108  / 1 ریبکلا : مجعم  ( 4)
ثیدح 4730.  167  / 3 مکاح : كردتسم  ( 5)

 . 82 و 83 یبقعلا : رئاخذ  ( 6)
ثیدح 34238.  111  / 12 لاّمعلا : زنک  ثیدح 140 ، 124 و 125  میُعن : یبا  يافلخلا  لئاضف  ( 7)

.224  / 6 ۀباغلا : دُسا  ( 8)
ثیدح 37725.  674  / 13 لاّمعلا : زنک  ( 9)

.279 ۀّمُالا : صاوخ  ةرکذت  ( 10)
 . 82 و 83 یبقعلا : رئاخذ  ( 11)

.379  / 22 لامکلا : بیذهت  ( 12)
.442  / 12 بیذهتلا : بیذهت   ، 56  / 8 هباصإلا : ( 13)

.105 هقرحملا : قعاوصلا  ( 14)
ثیدح 37725.  674 ثیدح 34238 و 13 /   111  / 12 لاّمعلا : زنک  ( 15)

.3030  / 4 هّیندلا : بهاوم  حرش  ( 16)

مهم دروم  هس  یسررب  مراهچ : شخب 

دهد یمن  ثرا  نانز  هب  نیمز  زا  هعیش 

مهم دروم  هس  یسررب  مراهچ : شخب 
هدنام یقاب  خساپ  یب  دروم  هس  همان  هدنراگن  ياه  شـسرپ  تالاکـشا و  زا  اّما  دش  راکـشآ  بلطم  قح  یـسررب و  كدـف  دروم  رد  یبلاطم 

. میزادرپ یم  اه  نآ  هب  شخب  نیا  رد  هک  تسا 
دهد یمن  ثرا  نانز  هب  نیمز  زا  هعیش 

: دسیون یم  شیوخ  همان  زا  يرگید  زارف  رد  هدنراگن 
: تسا نینچ  هتکن  نآ  هدنام و  ناهنپ  يرایسب  رب  هک  تسا  يا  هتکن  اه  نیا  همه  زا  رت  تفگش 

زا ار  اهیلع  هّللا  ناوضر  همطاف  يرب  ثرا  یماما  نایعیـش  هنوگچ  نیا  رب  اـنب  دـنرب . یمن  یثرا  چـیه  نیمز  زا  ناـنز  هّیماـما  هعیـش  بهذـم  رد 
؟ دنهد یمن  ثرا  نیمز  زا  نانز  هب  ناشبهذم  قبط  نانآ  هک  یلاح  رد  دنناد  یم  اور  كدف 

تیاور شخب  نآ  رد  يو  دنرب .» یمن  یثرا  چـیه  نیمز  زا  نانز  : » تسا هدرک  زاب  ناونع  نیا  اب  يا  هناگادـج  شخب  یفاک  باتک  رد  ینیلک 
(. 1 «) دنرب یمن  یثرا  چیه  کلم  نیمز و  زا  نانز  : » دومرف هیلع ) هّللا  مالس  رقاب  ماما   ) رفعج وبا  هک  دنک  یم 

نآ زا  یکی  زا  نیعا  نب  کلملادبع  زا  و  ملسم ... نب  دّمحم  زا  و  رسیم ... زا  ( 3) راونالا راحب  رد  یسلجم  و  ( 2) بیذهت رد  یسوط  نینچمه 
: یفاک ( 1 . ) تسین نیمز  اه و  هناخ  زا  یمهـس  چیه  نانز  يارب  هک  دنا  هدرک  لقن  هنوگ  نیا  امهیلع ) هّللا  مالـس  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما   ) ود

.11 ياه 1 ـ  ثیدح   130 127 ـ   / 7
.31 ياه 26 ـ  ثیدح  298 و 299   / 9 ماکحالا : بیذهت  ( 2)
6 و 7. ياه 4 ، ثیدح  351 و 352   / 104 راونالا : راحب  ( 3)

هابتشا حیضوت 
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هابتشا حیضوت 
رد اریز  ینادان ـ  هب  رهاظت  مییوگن  رگا  تقیقح ـ  ِرگـشهوژپ  ققحم و  نیا  ِیهّجوت  یب  زا  اتفگـش  مییوگ : یم  همان  زا  زارف  نیا  هب  خـساپ  رد 

قّـقحم و نیا  هنوـگچ  سپ  نارگید . شردـپ و  فرط  زا  هن  درب ، یمن  ثرا  کـلم  نیمز و  زا  شرـسمه  زا  طـقف  نز  هیماـما  هعیـش  بهذـم 
هب لئاق  نانآ  هک  دراد  یم  اور  هّیماما  هعیش  بهذم  رب  ار  یتبسن  نینچ  میـشاب » فرط  یب  شیدنادازآ و  دیاب   » تسا یعّدم  هک  يرگـشهوژپ 

؟ دنتسین نآ 
ثیدـح هقف و  ياـه  باـتک  و  دـشاب ، شرهوش  هدـش  توف  صخـش  هک  نآ  رگم  دـنهد ، یم  ثرا  کـلم ، نیمز و  زا  ار  نز  نایعیـش  يرآ ،

. تسا نخس  نیا  دهاش  دوش ـ  یم  تفای  ناگمه  دزن  هک  نایعیش ـ 
حرطم ناونع  نیا  زا  سپ  نانز ، ندربن  ثرا  عوضوم  اریز  تسا ، دراوم  نیمه  زا  هدمآ  زین  اه  باتک  رگید  یفاک و  باتک  رد  هک  یعوضوم 

« دنرب یمن  ثرا  چیه  نیمز  زا  نانز   » ناونع لیذ  رد  نینچمه  دشاب .» هتشادن  شرـسمه  زج  يا  هدنامزاب  دریمب و  هک  يدرم  : » هک تسا  هدش 
. تسا نینچ  نآ  مود  تیاور  نتم  هک  تسا  هدمآ  تیاور  هدزای 

: دومرف مالسلا ) هیلع  رقاب  ماما   ) رفعج یبا  دیوگ : هرارز 
. يرقلا نم  اهجوز  كرت  اّمم  ثرت  ةأرملا ال  ّنإ 

. دوش یمن  هداد  ثرا  هدش ) دابآ  (ي  اه نیمز  زا  هدنام  اج  رب  شرهوش  زا  هچ  نآ  زا  نز  هب 
هک مالسلا ـ  امهیلع  هّللادبع  یبا  رفعج و  یبا  هک  دنیوگ  یم  ملـسم  نب  دّمحم  لیـضف و  ریُِکب ، هرارز ، تسا : هنوگ  نیا  زین  موس  تیاور  نتم 

: دومرف دنا ـ  هدرک  تیاور  ود  نآ  زا  یکی  زا  یضعب  مالسلا و  هیلع  هّللادبع  یبا  زا  یخرب 
. ضرأ وأ  راد  ۀبرت  نم  اهجوز  ۀکرت  نم  ثرت  ةأرملا ال  َّنإ 

.130 126 ـ   / 7 یفاک : ر.ك  ( 1 (. ) 1) دوش یمن  هداد  ثرا  نیمز  زا  لزنم و  نیمز  زا  هتشاذگ ، اج  رب  شرهوش  هچ  نآ  زا  نز 

« ًامهرد الو  ًارانید  اوثّروُی  مل  ءایبنألا  ّنإ   » ثیدح یسررب 

« ًامهرد الو  ًارانید  اوثّرُوی  مل  ءایبنألا  ّنإ   » ثیدح یسررب 
: دسیون یم  يو  تسا . ًامهرد » الو  ًارانید  اوثروی  مل  ءایبنألا  ّنإ  : » ثیدح تسا  هدرک  هراشا  همان  هدنراگن  هک  يدراوم  زا  رگید  یکی 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  زا  یفاک  رد  ینیلک  »
. رفاو ّظحب  ذخأ  هنم  ذخأ  نمف  ملعلا ، اوثّرو  نکلو  ًامهرد  الو  ًارانید  اوثّروی  مل  ءایبنألا  ّنإ  ءایبنألا ، ۀثرو  ءاملعلا  ّنإو 

سپ دـنا . هتـشاذگ  ثرا  هب  ملع  هکلب  دـنا ، هتـشاذگن  ثرا  هب  مهرد  رانید و  ناربمایپ  هک  یتسار  هب  دـنرب ; یم  ثرا  ناربمایپ  زا  املع  اـنامه 
(. 1) تسا هدرب  رایسب  مهس  دریگرب  نآ  زا  هک  یسک 

: دیوگ یم  دنک و  یم  لقن  ینیلک  زا  ( 2) لوقعلا ةآرم  رد  یسلجم  هک  دهد  یم  همادا  يو 
. دنشاب یمن  رتمک  حیحص  زا  هک  تسا  ّقثوم  ای  نسح  نآ  دنس  نیمود  لوهجم و  نآ  تسخن  دنس  هک  دراد  دنس  ود  ثیدح  نیا 

ترهـش مغر  یلع  هعیـش  ياملع  ارچ  سپ  درک . جاجتحا  نآ  هب  ناوت  یم  تسا و  ّقثوم  شیاهدنـس  زا  یکی  رد  ثیدح  نیا  بیترت ، نیا  هب 
؟ دننک یم  یشوپ  مشچ  نآ  زا  ثیدح  نیا 

تیالو زاوج  يارب  یمالسا  تموکح  دوخ  باتک  رد  ینیمخ  هک  هدیسر  تّحص  زا  يّدح  هب  هعیش  دزن  رد  ثیدح  نیا  هک  نآ  رت  تفگش  و 
. تسا هدرک  دانتسا  نادب  هیقف 

اب هک  میراد  رظن  قاّفتا  ام  هک  نآ  اب  دوش  یمن  هّجوت  تسا  حیحص  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نآ  باستنا  هک  یثیدح  هب  ارچ  سپ 
؟ درادن ییاج  داهتجا  صن ، دوجو 
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؟ دوش یم  هتشاذگاو  كدف  هلئسم  رد  اّما  دوش ، یم  هتفرگ  هرهب  هیقف  تیالو  ثحب  رد  ثیدح  نیا  زا  ارچ  و 
. مّلعتملاو ملاعلا  باوث  باب  ثیدح 1 ،  34  / 1 یفاک : ( 1 ( .»؟ دنک یمن  تواضق  جازم )  ) لد ندمآ  شوخ  هّیضق  نیا  رد  ایآ  سپ 

ثیدح 1.  111  / 1 لوقعلا : ةآرم  ( 2)

لاکشا هب  خساپ 

لاکشا هب  خساپ 
: مییوگ یم  شسرپ  نیا  خساپ  رد  ام 

هب همان  هدـنراگن  یلو  میراذـگ ، یمن  او  ار  نآ  كدـف  هّیـضق  رد  مینک و  یمن  داهتجا  صن ، ندوب  اب  مییامن و  یم  لـمع  ثیدـح  نیا  هب  اـم 
. تسا هدرکن  هّجوت  نآ  هرابرد  هعیش  ياملع  تاملک  هب  هدیسرن و  تیاور  يانعم 

ءایبنألا رشاعم  ّانإ  : » دنا هداد  تبسن  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  تسا  یثیدح  نامه  نومـضم  ثیدح  نیا  يانعم  هک  هدرک  نامگ  يو 
«. ثرون ال 

هک یلاح  رد  دنتـشاذگن ،» ثرا  هب  «;  » اوثّروی مل  : » تسا هدمآ  هّللا  همحر  ینیلک  تیاور  رد  هک  ارچ  تسا ; گرزب  ياطخ  کی  اج  نیا  هّتبلا 
«. میراذگ یمن  ثرا  «;  » ثرون ال  : » تسا هدمآ  دنا  هدرک  لقن  نانآ  هک  یتیاور  رد 

؟ دراد دوجو  توافت  ترابع  ود  نیا  نیب  ردقچ 
لوسر زا  یـششخب  هیده و  كدـف  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  دوخ  دنتـشاذگن ـ » ثرا  هب  «;  » اوثّروی مل   » ترابع رهاظ  هب  هّجوت  اب  تیاور ـ  نیا 
ربمایپ تایح  نامز  رد  كدـف  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  نیا  و  تسا ، هدوب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شنت  هراـپ  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ 

اَذ ِتآَو  : ) هفیرش هیآ  لیذ  رد  نّنـست  لها  هک  یتایاور  اب  تیاور  نیا  بیترت ، نیا  هب  دوب . هدش  جراخ  ناشیا  ّتیکلم  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 
. دننک یم  قیدصت  ار  رگیدکی  دنا ، هدرک  لقن  ( 1 () ُهَّقَح یبْرُْقلا 

، ریـشمش لثم  ییاهزیچ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ام  ربمایپ  تسا ، هدـمآ  هفیاط  ود  ره  ياملع  تاملک  تاـیاور و  رد  هک  هنوگ  نآ  لاـح  نیا  اـب 
تـسا ینخـس  نالطب  لیالد  هلمج  زا  زین  عوضوم  نیا  دنا و  هدرب  ثرا  هب  وا  زا  ار  اه  نآ  نارگید  هتـشاذگ و  ياج  رب  دوخ  زا  ار  همامع و ...

... . دنا هداد  تبسن  ترضح  نآ  هب  هک 
: دیوگ یم  ساّبع  نبا  هک  دنک  یم  لقن  هنوگ  نیا  حیحص  دنس  اب  لبنح  نب  دمحا 

لوسر هچ  نآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ساّبع و  دـش ، يو  نیـشناج  رکبوبا  تفر و  ایند  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه 
(. 2 ...) دندرک و ادیپ  فالتخا  دوب  هتشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ 

هرابرد ام  هچرگ  دوب ، هتـشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  ییاـهزیچ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  لـقن  نیا  رد  دـینک  یم  هظحـالم  هک  ناـنچ 
لقن زین  رت  شیپ  یمک  هک  تسد ـ  نیا  زا  ییاـه  هیرظن  تاـیاور و  ساـّبع و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  نـیب  هدـش  حرطم  تاـفالتخا 

. میراد دیدرت  میدرک ـ 
املع انامه  «;  » ءایبنألا ۀـثرو  ءاملعلا  ّنإ  : » دومرف هک  تسخن  ترابع  هنیرق  هب  هژیو  هب  هّللا ـ  همحر  ینیلک  خیـش  تیاور  ياـنعم  بیترت  نیا  هب 
هدرب یناوارف  مهـس  دریگرب  نآ  زا  هک  سک  ره  سپ  «;  » رفاو ٍّظحب  ذخأ  هنم  ذـخأ  نمف  : » دومرف هک  نآ  ینایاپ  ترابع  و  دـنناربمایپ » ناثراو 

: دوش یم  نینچ  تسا ـ »
نانآ هکلب  دنراذگب ، شیوخ  ناثراو  يارب  دوخ  زا  سپ  ار  اه  نآ  دنیامن و  هریخذ  مهرد  رانید و  دننک و  عمج  لام  هک  دـنا  هدـماین  ناربمایپ 

نآ زا  هک  یـسک  سپ   » تسا هدوب  شناد  میلعت  اه و  ناج  هیکزت  ناشتّمه  هراومه  و  دـنا ، هدـمآ  ناشیاه  تُّما  يوس  هب  تمکح  شناد و  اـب 
«. تسا هدرب  یناوارف  مهس  دریگرب 
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تاظحل نیـسپاو  رد  یّتح  شیوخ  ییایند  یگدـنز  رد  نامدرم  رگید  نوچمه  هک  ار  ییاهزیچ  ناربمایپ  هک  نیا  اب  درادـن  یتاـفانم  نیا  هّتبلا 
ثرا هب  ار  اه  نآ  ناشیعرش  ناثراو  اه  نآ  زا  سپ  دنشاب و  هتشاذگ  اج  رب  رگید  دراوم  بکرم و  ریشمش ، دننام  دنا ، هتشاد  زاین  اه  نادب  نآ 

. دنشاب هدرب 
نانچ هکلب ـ  درادن ، يرمث  چیه  كدف ، يارجام  رد  رکبوبا  زا  عافد  يارب  تیاور ، نیا  هب  همان  هدنراگن  دانتـسا  هک  تسادیوه  بیترت  نیا  هب 

. تسا رتشیب  هدومن  دصق  وا  هچ  نآ  يارب  تیاور  نیا  نایز  تسین ـ  ناهنپ  هک 
قالخا و ملع ، رد  زین  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  ناراـی  باحـصا و  یتسیاـب  هک  نیا  هب  دـشاب  يا  هراـشا  نآ  دـننام  تیاور و  نیا  اـسب  هچ 

ّتنـس باتک و  مّلعت  تُّما و  هیکزت  رد  ترـضح  نآ  زا  سپ  ار  ناشیا  شقن  هک  دنـشاب  تّما  رد  یناملاع  ات  دنـشاب  ناربماـیپ  نوچمه  رادرک 
. دنهد رارق  شیوخ  ییایند  فادها  هب  یبایتسد  يارب  یتصرف  ار  ندوب  ربمایپ  هباحص  هک  نآ  هن  دننک ، افیا 

هزومآ يوبن و  هریس  فالخ  رب  هک  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هباحص  ناگرزب  زا  یخرب  دنـسپان  لاوحا  هب  دراد  هراشا  تیاور  نیا  نینچمه 
، ریبز هحلط ، نوچمه  یناسک  لاح  حرش  رد  هک  نانچ  نآ  دندراذگ . ثرا  هب  دوخ  زا  هرقن  الط و  هعطق  نارازه  رایسب و  لاوما  مالـسا ، ياه 

. تسا هدمآ  يراب  فّسأت  نانخس  ناشیا  لاثما  فوع و  نب  نامحرلادبع 
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  دوخ  دنس  هب  دعس  نبا  دسیون : یم  یبهذ  ظفاح 

تمیق مهرد  نویلیم  یس  هب  شکالما  ناتخرد و  دوب و  شراد  هنازخ  دزن  مهرد  رازه  تسیود  نویلیم و  کی  دش  هتـشک  هحلط  هک  یماگنه 
. دش يراذگ 

: دسیون یم  یبهذ  هاگ  نآ 
ثرا هب  دوخ  زا  ـالط  رتـش  راـب  دصیـس  هحلط  هک  هدروآ  وا  هراـبرد  یثیدـح  لـیذ  رد  يزوج  نبا  هک  تسا  ینخـس  لـقن ، نیا  زا  رت  بیجع 

(. 3) تشاذگ
: دیازفا یم  یبهذ  نینچمه 

هاـجنپ كـالما و  مهرد  نویلیم  هاـجنپ  ریبز  هک  هدومن  تیاور  شردـپ  زا  ماـشُه  زا  هماـسا ، وبا  زا  هبتع  نب  دّـمحم  هک  تسا  هتفگ  هَْبیَتـُق  نبا 
. تشاذگ ثرا  هب  دوخ  زا  نایعأ  مهرد  نویلیم 

(. 4) دش میسقت  مهرد  نویلیم  لهچ  هب  ریبز  لاوما  هک  هدومن  لقن  شردپ  زا  ماشُه  زا  هَْنیَیُع  نبا  زین  و 
: دنک یم  لقن  نینچ  قیقش  زا  دنتسه  دامتعا  دروم  هقث و  نآ  نایوار  هک  يدنس  اب  زین  لبنح  نب  دمحا 

رتشیب شیرق  رثکا  زا  ملاوما  هک  یلاح  رد  مورب  ایند  زا  هک  مسرت  یم  نم  نانمؤم ! ردام  يا  تفگ : تفر و  همَلَـس  ّمُا  دزن  نامحرلادبع  يزور 
. رانید رازه  لهچ  هب  ما  هدیرخ  دوخ  يارب  ینیمز  تسا ،

: دومرف یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  نک  قافنا  مدنزرف ! تفگ : همَلَس  ّمُا 
(. 5) هقرافا نأ  دعب  یناری  نل  نم  یباحصأ  نم  ّنإ 

. دید دنهاوخن  ارم  زگره  موش  ادج  نانآ  زا  هک  نآ  زا  دعب  هک  دنتسه  یناسک  نم  باحصا  نایم  زا 
دنهاوخن وا  اب  ترخآ  ناهج  رد  زگره  و  دید ، دـنهاوخن  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زگره  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانیا  يرآ ،

مومع دزن  حیحـص  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نآ  ... دنوش ; یم  هدنار  نایاپراهچ  هک  ناس  نآ  دـنوش  یم  هدـنار  رثوک  ضوح  رانک  زا  هکلب  دوب ،
. تسا هدمآ  نیملسم 

. دینیبب ار  ریبز  ّتیعضو  دیناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  دنتشادن . يزیچ  چیه  هک  دندوب  یناریقف  رامش  زا  زاغآ ، رد  نانیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
: دیوگ یم  تسا ـ  هدمآ  ملسم  يراُخب و  تیاور  رد  هک  هنوگ  نآ  رکبابا ـ  رتخد  ءامسا  شرسمه 

ات ... مداد ; یم  هفولع  مدرک و  یم  يراد  هگن  ار  نآ  نم  تشادن ، شبـسا ـ  زج  زیچ ـ  چـیه  تفرگ ، دوخ  يرـسمه  هب  ارم  ریبز  هک  یماگنه 
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(. 6) دومن دازآ  ارم  ایوگ  دش ، هتشادرب  مشود  زا  بسا  یگدیسر  داتسرف و  میارب  يراکتمدخ  رکبوبا  هک  نیا 
ثرا هب  دوخ  زا  يرز  میـس و  چـیه  دـندوب و  هدرک  غراـف  اـیند  زا  ار  دوخ  هک  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  هتـسد  نآ  اـّما 

ریما ناـنیا  دنتـشاد و  ار  تُّما  يارب  ندوب  وگلا  یماـگ و  شیپ  یگتـسیاش  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  سپ  ناـنآ  اـهنت  دـندراذگن ،
. دنتسه اه  نآ  لاثما  راّمع و  دادقم ، ناملس ، رذوبا ، دننام  وا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم 

: دومرف دناوخ و  يا  هبطخ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  شردپ  يراپسکاخ  يادرف  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دنا  هدرک  لقن  یّنس  هعیش و 
. نورخآلا هکردی  الو  ملعب  نولّوألا  هقبس  ام  لجر  سمألاب  مکقراف  دقل 

نم لضف  مهرد  ۀئامعبـس  ّالإ  ءارفـص ، الو  ءاضیب  كرت  ام  هل ، حـتفی  یّتح  فرـصنی  الف  ۀـیارلا  هیطعی  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناـک 
(. 7) هلهأل مداخل  اهدصری  ناک  هئاطع 

. دننک یمن  كرد  ار  وا  ناگدنیآ  دنتفرگن و  یشیپ  وا  رب  شناد  ملع و  رد  ناگتشذگ  هک  درک  كرت  ار  امش  يدرم  زورید 
رز چیه  وا  ددرگ . زوریپ  حتاف و  هک  نآ  ات  تشگ  یمن  زاب  وا  داد ، یم  وا  هب  ار  شیوخ  مچرپ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هاگ  نآ 

شا هداوناخ  يارب  ات  دوب  هدرک  زادنا  سپ  لاملا ) تیب  زا   ) دوخ قوقح  ینوزف  زا  هک  مهرد  دصتفه  زج  تشاذگن  ياج  رب  دوخ  زا  یمیس  و 
هیآ 26. ءارسا : هروس  ( 1 . ) دنک يرادیرخ  يراکتمدخ 

.13  / 1 دمحا : دنسم  ( 2)
39 و 40.  / 1 ءالبنلا : مالعا  ریس  ( 3)

 . 65  / 1 ءالبنلا : مالعا  ریس  ( 4)
.317 ، 312 ، 298  / 6 دمحا : دنسم  ( 5)

.290  / 2 ءالبنلا : مالعا  ریس  ( 6)
. عبانم رگید  65 و   / 1 ءایلوألا : ۀیلح  ، 2725 ياه 2722 ـ  ثیدح   80 ریبکلا 3 /  مجعم  ثیدح 8418 ،   112  / 5 ییاسَن : ننس  ( 7)

؟ تفرگن سپ  ار  كدف  شتموکح  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ 

؟ تفرگن سپ  ار  كدف  شتموکح  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ 
؟ تفرگن سپ  ار  كدف  شتموکح  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  هک  تسا  شسرپ  نیا  دوش  یسررب  دیاب  هک  يا  هتکن  نیموس 

: دنا هدومرف  هتشون  فینح  نب  لهس  هب  هک  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  مییوگ  یم  خساپ  رد 
عنصأ امو  هّللا ، مکحلا  معنو  نیرخآ ، سوفن  اهنع  تخسو  موق  سوفن  اهیلع  تّحشف  ءامسلا ، هتّلظأ  ام  ّلک  نم  كدف  انیدیأ  یف  تناک  یلب ،

(. 1 ...) ثدج دغ  یف  اّهناظم  سفنلاو  كدف  ریغو  كدفب 
يا هّدع  دندیزرو و  صرح  زین  نامه  هب  يا  هّدع  سپ  دوب . ام  تسد  رد  كدف  اهنت  دوب  هدـنکفا  هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچ  نآ  مامت  زا  يرآ ،

يادرف هاگیاج  هک  مراد  يراک  هچ  نآ  ریغ  كدف و  اب  نم  تسا . هدننک  مکح  نیرتهب  دـنوادخ  هّتبلا  دنتـشذگ . نآ  زا  هنادنمتواخـس  رگید 
... . تسا ربق  سک  ره 

هیلع قداص  ماما  هب  دـیوگ : یم  ریـصب  وبا  هک  هدومن  تیاور  دوخ  دنـس  اب  هّللا  همحر  قودـص  خیـش  هب  فورعم  هیوباـب  نب  دّـمحم  نینچمه 
هچ يارب  تفرگن ؟ سپ  زاب  ار  كدف  تشاد  تسد  رد  ار  مدرم  رب  تموکح  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ارچ  متفگ : مالـسلا 

؟ درک اهر  ار  نآ 
: دومرف ترضح  نآ 

هبـصاغ هیلع  هّللا  بقاع  دـق  ًائیـش  عجرتسی  نأ  هرکف  ملاظلا ، بقاعو  مولظملا  هّللا  باثأو  لجوّزع  هّللا  یلع  امدـق  اناک  مولظملاو  ملاظلا  ّنـأل 
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(. 2) بوصغملا هیلع  باثأو 
شوخ وا  دومن . باقع  ار  ملاظ  داد و  شاداپ  مولظم  هب  دـنوادخ  دـنتفرگ و  رارق  لـجوّزع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ود  ره  مولظم  ملاـظ و  اریز 

: ۀغالبلا جهن  ( 1 . ) داد ازج  هدش  بصغ  شّقح  هک  ار  نآ  درک و  رفیک  نآ  ببـس  هب  ار  شبـصاغ  دنوادخ  هک  دناتـس  زاب  ار  يزیچ  تشادـن 
.417

ثیدح 1.  185  / 1 عیارشلا : للع  ( 2)

ترابع ود  رد  كدف  هبلاطم  زار 

ترابع ود  رد  كدف  هبلاطم  زار 
کی بصغ  اهنت  كدف  بصغ  هّیـضق  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  تفگ : دـیاب  تفای  ماجنا  كدـف  هلئـسم  دروم  رد  هک  یـشهوژپ  هب  هّجوت  اب 

. دوب يرگید  زیچ  فده  هکلب  دوبن ، کِلم  غاب و 
یم مالسلا  هیلع  ماما  دننک ، صخشم  ار  كدف  هدودحم  هک  دهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یـساّبع  نارمکح  یتقو  تهج  نیمه  هب 

: دنیامرف
(. 1) رحبلا فیس  عبارلاو : دحُأ ، ثلاثلاو : لدنجلا ، ۀمود  یناثلاو : رصم ، شیرعف  لّوألا : ّدحلا  اّمأ 

. تسا ایرد  هنارک  نآ  مراهچ  ّدح  دُحا و  هوک  نآ  موس  ّدح  لدنجلا ، ۀمود  شرگید  ّدح  رصم و  يارحص  نآ  تسخن  دح 
: درک هصالخ  ترابع  ود  رد  ار  نآ  ناوت  یم  و  دنراد ، یمرب  هدرپ  هنوگ  نیا  كدف  هبلاطم  زار  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

ترضح نآ  هب  شیرق  هک  نیا  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  تفالخ  تماما و  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  قح  مالعا  1 ـ 
. دنداهناو ار  وا  راصنا  دندرک و  تنایخ 

نآ و مزال  ياه  طرـش  نتـشادن  ببـس  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  تماما  تفالخ و  يارب  رکبوبا  یگتـسیاشان  مـالعا  2 ـ 
. میریذپب صن  ریغ  هب  ار  تماما  ندش  قّقحم  رگا  وا . رب  عامجا  ندشن  قّقحم 

دنوادخ  » هتبلا دننز ، یم  ینادان  هب  ار  دوخ  ای  دـنمهف و  یمن  ار  هتکن  نیا  نایورود  ناقفانم و  یلو  تسا ، كدـف  ندرک  بلط  زار  نامه  نیا 
اوملظ نیّذلا  ملعیـسو  نوعجار ، هیلإ  ّانإو  هّلل  ّانإ  (. » 2) دندومرف زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  ناس  نآ  تسا .» هدـننک  مکح  نیرتهب 

، نوبلقنی بلقنم  ّيأ 
.144  / 48 راونالا : راحب  ( 1 «. ) نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلاو  نیقّتملل ، ۀبقاعلاو 

. باتک نیمه  زا  هحفص 137  ر.ك  ( 2)

همانباتک

همان باتک 
. میرک نآرق  . 1
. هغالبلا جهن  . 2

« فلا  » فرح
. نابح نبا  حیحص  بیترتب  ناسحالا  . 3

لاس 1403. توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  یلعی ، وبا  یضاق  هیناطلسلا : ماکحالا  . 4
لاس 1406. مود ، پاچ  توریب ، یبرع ، باتکلا  راد  يدمآ ، دّمحم  نب  یلع  ماکحألا : لوصا  یف  ماکحإلا  . 5
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لاس 1415. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  ّربلادبع ، نبا  باعیتسإلا : . 6
. نانبل توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  ریثالا ، نبا  هباغلا : دسُأ  . 7

لاس 1415. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  ینالقسع ، رجح  نبا  هباصإلا : . 8
. وا ياکرش  یبلح و  شخپ  رشن و  هسسؤم  هبیتق ، نبا  هسایسلاو : ۀمامإلا  . 9

لاس 1395. مود ، پاچ  توریب ، رکفلا ، راد  مالس ، نب  مساق  دیبع  وبا  لاومألا :  . 10
لاس 1382. رصم ، هرهاق ، يربک ، يراجت  هبتکم  لاس 1400 و  توریب ، هفرعملا ، راد  یبلح ، هیبلحلا ) ةریسلا  : ) نویعلا ناسنا  . 11

ب»  » فرح
. نانبل توریب ، یبرعلا ، خیراتلا  ۀسسؤمو  یبرعلا  ثارتلا  ءایحا  راد  ریثک ، نبا  ۀیاهنلاو : ۀیادبلا  . 12

ت»  » فرح
لاس 1411. لوا ، پاچ  ناریا ، مق ، یضر ، فیرش  تاروشنم  یطویس ، ءافلخلا : خیرات  . 13

. ناریا مق ، هّیمورا ، یشورفباتک  تاروشنم  زا  يربط ، ریرج  نب  دّمحم  يربطلا : خیرات  . 14
لاس 1417. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يدادغب ، بیطخ  دادغب : خیرات  . 15

لاس 1421. توریب ، رکفلا ، راد  رکاسع ، نبا  ریبکلا : قشمد  خیرات  . 16
لاس 1408. توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  ینیوزق ، یعفار  دّمحم  نب  میرکلادبع  مساقلا  وبا  نیوزق : رابخا  یف  نیودتلا  . 17

. نانبل توریب ، یبرعلا  ثارتلا  ءایحا  راد  یبهذ ، ظاّفحلا : ةرکذت  . 18
. موس پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  لاس 1415 و  نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  يزار ، رخف  ریبکلا : ریسفتلا  . 19

. مود پاچ  زا  تسفا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یبطرق ، يراصنا  دمحا  نب  دّمحم  نآرقلا ) ماکحال  عماجلا  : ) یبُطُْرق ریسفت  . 20
لاس 1364 ش. موس ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، بتکلا  راد  یسوط ، نسح  نب  دّمحم  هفئاطلا  خیش  ماکحالا : بیذهت  . 21

لاس 1416. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  يوََون ، تاغللاو : ءامسألا  بیذهت  . 22
ج»  » فرح

لاس 1417. لوا ، پاچ  توریب ، رکفلا ، راد  ریثا ، نبا  لوصُألا : عماج  . 23
ح»  » فرح

لاس 1418. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  یناهفصا ، میعنوبا  ءایلوألا : ۀیلح  . 24
خ»  » فرح

لاس 1419. لوا ، پاچ  ناریا ، مق ، ۀیمالسإلا ، ۀفاقثلا  ءایحإ  عمجم  ییاسَن ، صئاصخلا : . 25
د»  » فرح

لاس 1421. لوا ، پاچ  توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  یطویس ، نیدلا  لالج  روثأملاب : ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  . 26
ر»  » فرح

لاس 1410. لوا ، پاچ  مق ، یضر ، فیرش  تاروشنم  زا  يرشخمز ، رمع  نب  دومحم  مساقلا  وبا  رابخالا : صوصنو  راربالا  عیبر  . 27
س»  » فرح

لاس 1418. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، لیجلا ، راد  ینیوزق ، هجام  نبا  ننسلا : . 28
لاس 1416. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملعلا ، بتکلا  راد  دواد ، وبا  ننسلا : . 29

لاس 1414. مود ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملعلا ، بتکلا  راد  یقهیب ، يربکلا : ننسلا  . 30
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ش»  » فرح لاس 1413 . مهن ، پاچ  نانبل ، توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  یبهذ ، ءالبنلا : مالعا  ریس  . 31
لاس 1410. مود ، پاچ  مق ، نایلیعامسا ، یضترم ، دیس  همامالا : یف  یفاشلا  . 32
لاس 1403. توریب ، یمالسا ، بتکم  يوغب ، دوعسم  نب  نیسح  هنسلا : حرش  . 33

لاس 1316. لوا ، پاچ  رصم ، هیریما ، هبتکم  بجاح ، نبا  رصتخملا : حرش  . 34
لاس 1409. لوا ، پاچ  مق ، یضر ، فیرش  تاروشنم  ینازاتفت ، دصاقملا : حرش  . 35

لاس 1412. لوا ، پاچ  مق ، یضر ، فیرش  تاروشنم  یناجرج ، فیرش  دّیس  فقاوملا : حرش  . 36
لاس 1401. مود ، پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  يراُخب : حیحص  رب  ینامرک  حرش  . 37

ص»  » فرح لاس 1387 . مود ، پاچ  نانبل ، توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا : جهن  حرش  . 38
لاس 1414. مجنپ ، پاچ  همامی ، توریب ، قشمد ، ریثک ، نبا  راد  يراُخب ، حیحصلا : . 39

لاس 1403. مود ، پاچ  توریب ، رکفلا ، راد  يذمِرت ،) ننس  : ) حیحصلا . 40
.1407 لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، نیدلا ، زع  هسسؤم  يروباشینلا ، ملسم  حیحصلا : . 41

. رصم هرهاق ، هرهاقلا ، هبتکم  یّکم ، یمتیه  رجح  نبا  هقرحملا : قعاوصلا  . 42
ط»  » فرح

لاس 1414. مود ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  یطویس ، نیدلا  لالج  ظاّفحلا : تاقبط  . 43
لاس 1418. مود ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  دعس ، نبا  يربکلا : تاقبطلا  . 44

ع»  » فرح
. نانبل توریب ، یبرعلا  باتکلا  راد  ّهبر ، دبع  نبا  دیرفلا : دقعلا  . 45

. نانبل توریب ، رکفلا ، راد  ینیع ، نیدلا  ردب  يراُخبلا : حرش  یف  يراقلا  ةدمع  . 46
ف»  » فرح

لاس 1410. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، ۀّیملعلا ، بتکلا  راد  ینالقسع ، رجح  نبا  يراُخبلا : حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  . 47
. بتکلا ملاع  یناکوش ، دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  ریدقلا : حتف  . 48

. یفصتسملا هیشاح  رد  عوبطم  روکشلادبع ، نب  هّللا  بحم  تومحرلا : حتاوف  . 49
ك»  » فرح

لاس 1401. موس ، پاچ  نانبل ، توریب ، فراعتلا ، راد  بعص ، راد  ینیلک ، بوقعی  نب  دّمحم  یفاکلا : . 50
. يراُخب زیزعلادبع  يودزبلا : لوصُأ  حرش  یف  رارسألا  فشک  . 51
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

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

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

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

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

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

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

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 
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ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

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

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

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

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

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

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

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

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
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«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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