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انعر تماق  زا  ناشن  ناضمر 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ.هداز یلعناضمر  سابع  هسانشرس : 

هداز یلعناضمر  سابع  انعر / تماق  زا  ناشن  ناضمر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1394 فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 5/14×21 س  .ص ؛ 216 يرهاظ :  تاصخشم 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.یبرع یسراف - تشاددای : 

ناضمر هام  ياهاعد  عوضوم : 

ر8 پ9 1394  / BP270 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/774 ییوید :  يدنب  هدر 

ص:1

هراشا

انعر تماق  زا  ناشن  ناضمر 

( ناضمر هنیئآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يامیس  )

هداز یلعناضمر  سابع 
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موش رادیب  وت  فطل  رظن  اب  يرحس 

ناج يدهم  مرس  هب  يراذگب  تنم  شاک 

موش راطفا  هظحل  وت  هرفس  مه  هک  ات 
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34 ردق هروس  ندناوخ  عقوم  . 4

مالسلا 35 امهیلع  يدهم  ترضح  نیسح و  ماما  دای  یگنشت و  لمحت 

35 تمایق زور  یگنسرگ  یگنشت و  . 1

مالسلا 35 هیلع  نیسح  ماما  یگنسرگ  یگنشت و  . 2

مالسلا 36 هیلع  يدهم  ترضح  دای  . 3
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38 يدهم رب  تاولص  اب  شطع  عفر 

مالسلا 38 هیلع  يدهم  دای  تاولص و 

38 زامن یلوبق  طرش  . 1

39 زامن تیمامت  هیام  . 2

39 ربمایپ رب  افج  . 3

40 تشهب يوب  زا  تیمورحم  . 4

مالسلا 40 هیلع  يدهم  دای  رحس و 

مالسلا 41 هیلع  يدهم  دای  ناضمر و  هام  ياهاعد 

41 قارف هوکش  . 1

فیرشلا 46 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  دای  زامن و  ره  بیقعت  هزور _  ره  ياعد  . 2

48 تایاور

48 لوا زارف 

50 مود زارف 

52 موس زارف 

53 مراهچ زارف 

54 مجنپ زارف 

55 مشش زارف 

56 متفه زارف 

57 متشه زارف 

انعر تماق  زا  ناشن  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


58 مهن زارف 

61 مهدزای زارف 

62 مهدزاود زارف 

63 مهدزیس زارف 

64 مهدراهچ زارف 

65 رخآ ههد  ياه  بش  ياعد  . 3

مالسلا 68 هیلع  يدهم  دای  رحس و  ياعد 

مالسلا 71 هیلع  يدهم  دای  یلامث و  هزمحوبا  ياعد 
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73 رادید عنام  هانگ 

مالسلا 75 هیلع  يدهم  دای  ریبک و  نشوج  ياعد 

مالسلا 77 هیلع  يدهم  دای  ریجم و  ياعد 

فیرشلا 78 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  دای  ناضمر و  هام  هاگحبص 

مالسلا 79 هیلع  يدهم  دای  هاگماش و  هاگحبص و  تقو  لوا  زامن 

مالسلا 80 هیلع  يدهم  ترضح  روتسد  قبط  تجاح  تساوخرد  هعمج و  بش 

82 روهظ زور  یگتفه و  یصوصخ  ینامهم  زور  هعمج 

84 هعیش يداش  زور  هعمج 

85 ناوخ جرف  ياعد  زا  هعمج  تعافش 

مالسلا 86 هیلع  يدهم  قح  ناضمر و  هام  رد  قوقح  تیاعر 

87 يردپ قح  . 1

87 تدایس قح  . 2

87 تفرعم قح  . 3

87 تدابع قح  . 4

88 دیحوت قح  . 5

88 حاتتفا قح  . 6

88 ماتتخا قح  . 7

88 میلعت قح  . 8

89 تراهط هیکزت و  قح  . 9

انعر تماق  زا  ناشن  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


89 تیبرت قح  . 10

89 يزور تمعن و  قح  . 11

90 تاقولخم ءاقب  قح  . 12

90 داجیا تقلخ و  قح  . 13

91 ترایز قح  . 14

مالسلا 92 هیلع  يدهم  دای  میلست و  اضر و 

100 تلحر نامز  . 1

100 نفد لحم  . 2
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مالسلا 100 هیلع  نامز  ماما  دای  و  دیفم ) خیش  تلحر   ) ناضمر هام  مود  زور 

103 دیفم خیش  يارب  نامز  ماما  ییارس  هیثرم 

108 نامز ماما  هدج  هجیدخ  تلحر  ناضمر ، هام  مهد 

مالسلا 109 هیلع  يدهم  دای  ناضمر و  هام  هدراهچ  بش 

109 مامت ردب  .فلا 

109 رمق .ب 

110 يّرد بکوک  .ج 

110 هجیدخ رسپ  هب  قداص  ماما  تبحم 

110 نامز ماما  هدج  هجیدخ  لیاضف 

110 هجیدخ هب  ادخ  تاهابم  . 1

111 ربمایپ نابز  زا  هجیدخ  یلام  داهج  . 2

111 ییادخ هدش  باختنا  هجیدخ  . 3

112 تشهب نانز  نیرترب  هجیدخ  . 4

112 هجیدخ قاتشم  تشهب  . 5

113 راگزور نیلّمُک  زا  هجیدخ  . 6

113 هجیدخ هب  ادخ  مالس  . 7

هلآ 114 هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زا  هجیدخ  عافد  . 8

114 ار ربمایپ  هجیدخ ، باختنا  كالم  . 9

115 دّمحم يادف  هجیدخ  یتسه  . 10
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116 هجیدخ تیصو  . 11

121 هجیدخ حدم 

126 يدهم دای  لیجنا و  باتک  لوزن  ناضمر  هام   13

127 نایحیسم دزن  یجنم 

؟128 تسیک ناسنا » دنزرف   » زا دوصقم 

128 لیجانا رد  یجنم  روهظ  نامز 

129 لیجانا رد  یجنم  روهظ  مئالع 

130 لیجانا رد  یجنم  نارای  فاصوا 
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136 لیجنا رد  يرواب  یجنم 

مالسلا 137 هیلع  يدهم  دای  ناضمر و  هام  مهدراهچ  زور 

مالسلا 140 هیلع  يدهم  دای  ناضمر و  همین 

140 تهابش . 1

140 تمارک . 2

141 بَسَح بسَن و  . 3

مالسلا 141 هیلع  نسح  ماما  هاگدید  زا  نسحلا  نبا  تجح  . 4

145 نارکمج دجسم  يراذگ  ناینب  ناضمر ، هام  مهدفه 

147 نارکمج دجسم  تیحت  زامن 

فیرشلا 148 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زامن 

151 نارکمج سدقم  دجسم  هب  اهقف  افرع ، املع ، هجوت 

151 یفجن یشعرم  هللا  تیآ  ترضح  . 1

152 یناگیاپلگ هللا  تیآ  ترضح  . 2

152 یقفاب یقت  دمحم  هللا  تیآ  . 3

153 ینارکنل لضاف  هللا  تیآ  . 4

153 یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  . 5

154 تجهب هللا  تیآ  . 6

154 ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  . 7

154 يدرجورب هللا  تیآ  . 8
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155 ياهرمک هوک  تجح  دمحم  دیس  هللا  تیآ  . 9

156 يراسناوخ هللا  تیآ  . 10

156 يرئاح یضترم  خیش  جاح  هللا  تیآ  . 11

158 يا هنماخ  هللا  تیآ  . 12

مالسلا 159 هیلع  يدهم  دای  ردب و  گنج  ناضمر ، هام  مهدفه 

161 هشیاع لتق  ناضمر ، هام  مهدفه 

161 هشیاع زا  يدهم  ماقتنا 

162 يرتشوش یفوک  دحم  خیش  هدهاشم  ناضمر و  هام  مهدجه  بش 

انعر تماق  زا  ناشن  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:10

165 يدهم دای  دواد و  رب  روبز  لوزن  ناضمر  هام   18

165 دوواد روبز  رد  يرواب  یجنم 

165 نیمز ناراد  هدنیآ 

مالسلا 166 هیلع  يدهم  دای  ردق و  ياه  بش 

167 تایاور

169 نابعش همین  بش  اب  ردق  بش  تاکرتشم 

مالسلا 170 هیلع  يدهم  دای  تیفاع و  بلط 

مالسلا 170 هیلع  يدهم  دای  ردق و  بش  رد  جرف  ياعد 

171 ترضح دای  یسوم و  ترضح  تافو  ناضمر  هام   21

172 نیشناج نییعت  يارب  یسوم  تافو  ریخأت 

175 ادخ اب  نخس  مه  . 4

176 جرف . 5

مالسلا 187 هیلع  يدهم  دای  جح و  ياعد 

188 ینامسآ هحیص  ناضمر و  هام  موس  تسیب و  بش 

191 ینامسآ يادن  ياهیگژیو 

191 نیمز لها  مامت  ندینش  . 1

191 برغ قرش و  لها  ندینش  . 2

191 نارادناج یمامت  ندینش  . 3

191 يردام نابز  هب  یموق  ره  ندینش  . 4
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192 ناگمه يارب  ادص  یتخاونکی  . 5

192 ینامسآ يادن  ندوب  هرظتنم  ریغ  . 6

192 مدرم ندروآ  نامیا  . 7

192 نیشنهدرپ نارتخد  ندمآ  نوریب  . 8

193 باوخ دارفا  ندش  رادیب  . 9

193 رادیب دارفا  تشحو  . 10

193 هتسشن دارفا  نداتسیا  هداتسیا و  دارفا  نتسشن  . 11

193 ینامسآ يادن  هجیتن 
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فیرشلا 193 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  جورخ  . 1

194 نانموم شنکاو  . 2

194 نادناعم شنکاو  . 3

194 یناطیش يادن  . 4

195 ناطیش يادن  هجیتن 

195 ینامحر يادن  رد  کش  . 1

196 ینامحر يادن  زا  تشگرب  . 2

196 تیالو لها  هب  هدژم 

مالسلا 197 هیلع  يدهم  دای  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  ياعد 

197 مراکملا لایکم  بحاص  تلحر  ناضمر ، هام  مجنپ  تسیب و 

199 همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  باتک  شراگن  دننام  باتک : اما 

201 مراکملا لایکم  باتک  نتشون  هب  روتسد  مود - هنومن 

201: ترضح نآ  تبیغ  نامز  رد  روما  نیرتهب 

203 ناوخ جرف  ياعد  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ياعد 

203 تلحر نامز 

مالسلا 204 هیلع  نامز  ماما  دای  ناضمر و   27

مالسلا 212 هیلع  نامز  ماما  دای  رطف و  دیع 

مالسلا 213 هیلع  يدهم  دای  سدق و  زور 

مالسلا 213 هیلع  يدهم  ترضح  هطساو  هب  لامعا  یلوبق 
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216 عبانم
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همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

زا يا  هولج  روآدای  همه  همه و  نامـسآ ، دیـشروخ و  هام و  ناتـسلگ ، غاب و  راوید ، رد و  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  قشاع  يارب 
هک نآ  هژیو  هب  درگن ؛ یم  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  اج  همه  هناقـشاع  نینچ  زین ، مالـسلا  هیلع  يدـهم  قشاع  و  تسا ، قوشعم 

.دهد یم  ناشن  ناج  مشچ  هب  رتابیز  قنور و  رپ  ار  اه  هناشن  نیا  یناوارف  تایآ  تایاور و 

منیب هت  ارحص  مرگنب  ارحص  هب 

منیب هت  ایرد  مرگنب  ایرد  هب 

تشد رد و  هوک و  مرگنب  اجره  هب 

منیب (1) هت  انعر  تماق  زا  ناشن 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هام و  . 1

روآدای میناوت  یم  هاـم »  » هملک زا  .تسا  هاـم  ندـید  بلط  ینعی  لالهتـسا » » ناـمه ناـضمر  هاـم  لوا  بش  هناتـسآ  رد  لاـمعا  زا  یکی 
: تهج ود  هب  میوش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

(2) يردلا ؛ رمقلاک  ههجو  لثم : دنا  هدش  هام  هب  هیبشت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  اهاعد  تایاور و  رد  نوچ  . 1
...و تسا  ینارون  هام  دننام  شا  هرهچ 

.رهاطاباب - 1
ص496. ج4 ، رابخألا ، سودرف  - 2
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ياه هام   » اهنآ هک  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  تافـص  هراـبرد  هبدـن  ياـعد  رد  .تسا و  هاـم  هراـپ  دـننام   (1) رمق ؛ ِهَـقلِفَک 
.تساه نآ  زا  یکی  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  هرینملا » رامقَْالا  َو   » ...دننازورف

دنـشاب هدامآ  دیاب  دننک ، یلمع  ار  دوخ  هفیظو  دننیبب و  ار  ناضمر  بش  هام  هک  دنوش  یم  هدامآ  دندصرتم و  نینمؤم  هک  روطنامه  . 2
كانبات هرهچ  رت  دوز  هچ  ره  ات  دـنیادزب  ار  هانگ  ياه  یکیرات  دـیاب  هکلب  دوش ، یم  نایامن  هبعک  قفا  زا  یناـمز  هچ  همطاـف » هاـم   » هک

.دنک عولط  يدهم 

تیوسیگ نم  هزور و  همه  دنریگ 

تیوربا نم  لاله و  همه  دنیوج 

مامت هام  هدزاود  نیا  هلمج  زا 

تیور مه  نآ  تسا و  كرابم  هام  کی 

ادخ ینامهیم  . 2

؛ يرولا قزر  ِِهنُمِیب  نوچ : .تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نآ  نابزیم  هک  تسادخ  نداد  ینامهیم  و  هللا » هفایـض   » هام ناضمر ، هام 
.دنروخ یم  يزور  تادوجوم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  تجح  تکرب  نمی و  هب 

هللا لجع  يدهم  ترـضح  ینابزیم  ِهارمه  میرک  يادخ  ینامهیم  هرفـس  تانآ  همه  لاس و  همه  رد  میرگنب  تقد  هدـید  اب  رگا  هچرگ ،
: دیوگ هللا  همحر  سوواط  نب  دیس  هک  نانچ  تسا  رارقرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

دالبلا (2) َنِم  ُتنک  ُثیح  َکُفیَض  یباکر َو  ْتهجَّتا  ام  ُثیح  َکُلیَزن 

ص481. ج1 ، جیارخلا ، - 1
.هعمج زور  رد  نامز  ماما  ترایز  یمق ، ثدحم  نانجلا  حیتافم  - 2
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مشاب هک  اجک  ره  رد  متـسه  وت  نامهیم  .دیامن و  دراو  ارم  دروآ و  يور  ما  هلحار  هک  اجک  ره  موش  یم  لزان  وت  رب  نم  نامز  ماما  يا 
(. تسوت كولمم  یتسه  نوچ   ) اه رهش  زا 

تنامهم قلخ  ینابزیم و 

َتناوخ رس  رب  هتسشنب  همه 

تسا يراج  ًامئاد  قلخ  بناج 

تناسحا راو  لیس  شزیر 

نآرق تاسلج  . 3

.ظفح ریسفت _  همجرت _  تئارق _  توالت _  تسین : رما  دنچ  زا  جراخ  دوش  یم  اپرب  هک  نآرق  تاسلج 

يراق و یلات و  نیرتهب  لمجا و  لمکا و  متا و  قادـصم  هک  مینادـب  دـیاب  میتسه  روکذـم  روما  لوغـشم  ناضمر  كرابم  هام  رد  یتقو 
رد هک  ارچ  .دنشاب  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوجوم  دوعوم  يدهم  نامزلا  بحاص  ترضح  نآرق ، ظفاح  رسفم و  مجرتم و 

: هک میناوخ  یم  هعماج  سی و  لآ  همانترایز 

( توالت  ) هللا باتک  یلات  ای  کیلع  مالسلا  . 1

.یئادخ باتک  هدننک  توالت  هک  نامز ) ماما   ) يا وت  رب  مالس 

( همجرت  ) هیحول ًهمجارت  مُکَیضَر  و  هنامجرت _  ...کیلع و  مالسلا  . 2

.یئادخ باتک  هدننک  همجرت  هک  نامز  ماما  يا  وت  رب  مالس 

( تئارق  ) ُءرقت نیح  کیلع  مالسلا  . 3

.یئادخ باتک  هدننک  تئارق  هک  نامز  ماما  يا  وت  رب  مالس 
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(1) ریسفت )  ) نّیبت ...نیح  کیلع  مالسلا  . 4

.یئادخ باتک  هدننک  ریسفت  هک  نامز  ماما  يا  وت  رب  مالس 

نآرق تئارق  . 4

ٍیَـش ِّلُِکل   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  امک  دراد  يراهب »  » يزیچ ره  هک  روطنامه  تسا  نآرق » راهب   » لصف ناضمر  هاـم 
زا تسا و  تماص  نآرق  رد  رکفت  ربدـت و  توالت و  تئارق و  راهب  ناضمر » هام   » هک روطنامه   (2) ناضمر » ُرهَش  نآرقلا  ُعیبر  ٌعیبَر و 

ماما يرـصع  ره  رد  هک  قطان  نآرق  هب  مینک  ربدت  رکفت و  دـیاب  دوش  یم  هدـنز  اه  لد  نآرق ، ناضمر و  يراهب  میـسن  یهلا و  تاحفن 
«. یترتع هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  : » دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  هک  ارچ  .دشاب  یم  موصعم 

شترـضح هک  تسا  ربماـیپ  ترتع  زا  یکی  هک  دنـشاب  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ناـمز  نیا  قطاـن  نآرق 
نامه .تسا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  نادـنزرف  زا  و  نم ، هداوناـخ  زا  يدـهم   (3) همطاف ؛ دـلُو  نِم  یترتع  نم  يدـهملا  : » دـندومرف
مدرم رگا  نآرقلا .» کیرش  ای  کیلع  مالسلا   » مییوگ یم  هک  میشیدنایب  مه  نآرق  کیرش  لدِع و  هب  میشیدنا  یم  نآرق  هب  هک  هزادنا 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترـضح  نآ  هک  دـنراد  مه  يرگید  راهب  تسا  ناضمر  هاـم  نآ  دـنراد و  يراـهب »  » نآرق يارب 

یلع مالسلا  .میئوگ  یم  همانترایز  رد  هک  تسا  فیرشلا 

.سی لآ  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 1
ص302. ج10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ح4280. ص473 ، ج4 ، يدهملا ، باتک  دواد ، یبا  ننس  - 3
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.مدرم راهب  رب  مالس  .مانالا (1)  عیبر 

نآرق روحم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تیالو 

نآرقلا و مکحم  ریدتـسی  اهیلع  بتکلا  عیمج  بطق  نآرقلا و  بطق  تیبلا  لها  انتیالو  لعج  هللا  نا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
تایآ تسا ؛ هداد  رارق  ینامسآ  بتک  عیمج  نآرق و  رادم  ار  تیب  لها  ام  تیالو  دنوادخ ،  (2) نامیالا ؛ نیبتسی  بتکلا و  تهّون  امب 

«. هدیدرگ راکشآ  نامیا  هدش و  هزاوآ  دنلب  ینامسآ  بتک  نآ  ببس  هب  دخرچ و  یم  نآ  روحم  رب  نآرق  مکحم 

تسا يدهم  تیاضر  نامیا ، نیعتسا  يدهم  تیالو  نآرق ؛ حور 

ابرلد توص 

.دنناوخ یم  لوخد ) نذا   ) مرح هب  دورو  ياعد  یماما  ره  مرح  لباقم  رد  هک  تسا  لومعم 

.دناوخ ار  يرعش  تیب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  مرح  هب  دورو  رد  رگید  ياهزور  فالخ  رب  مولعلا  رحب  دیس  همالع  زور  کی  یلو 

ندینش ابرلد  وت  نآرق ز  توص  تسا  شوخ  هچ 

ندینش ادخ  نخس  ندرک  هراظن  تخر  هب 

تلع .درادن  بسانت  يدناوخ  هک  يرعش  نیا  اب  يا  هداتسیا  هک  یسدقم  هاگیاج  امش و  یئاسراپ  یملع و  ماقم  دندیسرپ : يو  زا  یتقو 

.سدقم بادرس  رد  هجرف  هللا  جع  نامزلا  بحاص  ترایز  .نانجلا  حیتافم  - 1
.یشایع ریسفت  - 2
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؟ تسیچ

اب هتسشن و  شدج  رـس  يالاب  تمـسق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مدید  موش ، مرح  دراو  متـساوخ  نوچ  دومرف :
.مدناوخ (1) ههادبلاب  ار  رعش  نیا  اذل  .دشاب  یم  نآرق  توالت  لوغشم  شخب  حور  يادص 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دای  یهلا و  تمحر 

: تسا هدمآ  يوبن  هبطخ  هعیلط  رد 

.هرفغملا (2) همحرلا و  هکربلاب و  هللا  رهش  مکیلا  لبقا  دق  ّهنا  سانلااهیا  ای 

.تسا هدرک  ور  امش  هب  شزرمآ  تمحر و  تکرب و  اب  هارمه  ادخ  هام 

: دیامرف یم  دعب 

.میظعلا (3) رهشلا  اذه  یف  هللا  نارفغ  مرح  نم  یقّشلا  ناف 

.دوش مورحم  یهلا  ترفغم  زا  گرزب ، هام  نیا  رد  هک  تسا  یسک  تخبدب  یقش و 

.تسا نیمحارلا  محرا  دنوادخ ، هک  تسا  هدمآ  مه  هیعدا  ثیداحا و  تایآ و  رد 

: تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  میحر  نابرهم و  يردپ  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ص105. دندش ، زوریپ  مئاق  يوجتسج  رد  هک  ییاه  هرهچ  - 1
ص356. ج96 ، راونالا ، راحب  - 2
ص356. ج96 ، راونالا ، راحب  - 3
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ناتدوخ سنج  زا  يربمایپ  ان  امه   (1) ٌمیِحَّر .» ٌفوُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب  مُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  اَم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُفنَأ  ْنِّم  ٌلوُسَر  ْمُکءاَج  ْدََقل  »
فوئر و نانموم  هب  زوسلد و  صیرح و  امـش  تیاده  رب  تسا ؛ تخـس  وا  رب  دـناجنرب  ار  امـش  هچ  نآ  هک  تسا  هدـمآ  امـش  يوس  هب 

.تسا نابرهم 

: تسا هدمآ  ثعبم  زور  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  رد  .تسا  میحر  زوسلد و  نابرهم و  يردپ  مه  موصعم  ماما 

(2) .اوفعض » هنع  ام  لاقثا  َْتلَمَحَف  ًالایع  کیلع  اوراص  ذا  ًامیحر  ًابَا  نینمؤملل  َتنُک  » 

شلمحت رد  هک  نیگنـس  ياهراک  سپـس  يدرمـش ، یم  دوخ  نادناخ  هلزنم  هب  ار  نانآ  هک  يدوب ، نابرهم  يردپ  نامیا  لها  يارب  وت  »
«. یتفرگ یم  شود  رب  وت  دندوب ، ناوتان 

(3) هعساولا .) ُهمحّرلا  و   ) ...تسا هدیمان  هعساو » تمحر   » ار مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مه  سی  لآ  ترایز  رد 

: هدومرف مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوخ  هک  هدمآ  تیاور  رد 

تمحر نآ  نم  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  ناتراگدرورپ  تمحر  انامه  همحرلا ؛ کلت  اـنا  ءیـش و  لـک  تعـسو  مکبر  همحر  نا 
.متسه (4) یهلا  نارکیب 

هللا و لوسر  هفیلخ  ادخ و  هدنیامن  هدنب و  هک  مه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يرآ ؛

.128 هبوت : هروس  - 1
ص 381. نانجلا ، حیتافم  - 2

.ثعبم زور  نینموملاریما ،( ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 3
ص11. ج53 ، راونالا ، راحب  - 4
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.تسا نابرهم  يردپ  تما  يارب  تسه ، مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنزرف 

یفرط زا  و  تسا ؛ یهلا  تفرعم  تخانـش و  نامه  یگدنب  ساسا  تسا و  دنوادخ  یگدنب  تقلخ ، شنیرفآ و  زا  فدـه  هک  اج  نآ  زا 
یـسک تخبدب  یقـش و  اذـل  تسا ؛ مالـسلا  مهیلع  وا  يایـصوا  ربمایپ و  تفرعم  تخانـش و  تخانـش ، تفرعم و  نیا  رولبت  نیرت  یلاع 
تـسا زوسلد  میحر و  یماـما  هک  زیزع  يدـهم  اـب  سک  ره  هک  روط  ناـمه  درادـن ؛ ادـخ  اـب  یطاـبترا  تمحر ، هاـم  نیا  رد  هک  تسا 

: تسا هدمآ  هعماج  ترایز  رد  .تسا  نینچ  دشاب  هتشادن  یطابترا 

.دیسر تکاله  هب  دش  رود  هاگرد  نیا  زا  هک  نآ  تفای و  تاجن  دمآ  امـش  يوس  هب  سک  ره  .کله  مکتأی  مل  نم  یجن و  مکیتا  نم 
(1)

ادخ هام  لیدب  یب  تمحر 

اب ربنم  مود  هلپ  رب  سپ  نیمآ » : » دومرف تفر و  الاب  ربنم  لوا  هلپ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا 
يا دـنتفگ : باحـصا  .تسـشن  ربنم  يـالاب  هاـگنآ  نیمآ » : » دومرف تفر و  ـالاب  ربنم  موس  هلپ  رب  سپـس   (2) نیمآ »  » دوـمرف تفر و  ـال 

هب تفگ : ندوب  لوا  هلپ  رد  هک  ینامز  رد  دـمآ و  نم  دزن  لیئربج  ربنم  رب  دوعـص  ماگنه  دومرف : یتفگ ؟ نیمآ  هچ  يارب  ادـخ ! لوسر 
رب یل  دونشب و  ارت  مان  هک  یناسنا  ینیب  داب  هدیلام  كاخ 

ص 546. نانجلا ، حیتافم  - 1
.نک باجتسم  ایادخ  ینعی  نیمآ  - 2
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ردام ردـپ و  هک  یناسنا  ینیب  داب  هدـیلام  كاخ  هب  تفگ : مدوب  مود  هلپ  رد  هک  یناـمز  .نیمآ  یمتفگ  نم  سپ  .دنتـسرفن  تاولـص  وت 
ینیب داب  هدـیلام  كاخ  هب  تفگ : مدوب  موس  هلپ  رد  هک  یناـمز  .نیمآ و  متفگ : نم  سپ  دوشن ، تشهب  لـها  یلو  دـنک  كرد  ار  دوخ 

.نیمآ (1) متفگ : نم  سپ  دوش ، یهلا  هعساو  تمحر  لومشم  هک  دنکن  يراک  یلو  دنک  كرد  ار  ناضمر  هام  هک  یناسنا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  دای  لامعالا و  لضفا 

بادآ هرابرد  لصفم  يا  هبطخ  نابعش  هام  هعمج  نیرخآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هک  میناد  یم  همه 
.درک داریا  ناضمر  هام  رد  ناراد  هزور  لامعا  و 

، داد یم  حیـضوت  ار  ناـضمر  كراـبم  هاـم  لـئاضف  هینابعـش  هـبطخ  نمـض  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  مظعـالا  هللا  لوـسر  یتـقو 
: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 

تامرحم زا  زیهرپ  ناضمر ، هام  نیا  رد  لامعا  نیرت  تلیـضف  اب  نسحلابا ! ای  : » دومرف تسیچ »؟ هاـم  نیا  رد  لاـمعا  نیرت  تلیـضف  اـب  »
یهلا

.هیناثلا یقترا  مث  .نیمآ  لاـقق : هجرد  هللا ( لوسر  یقترا  لوقی : کـلام  نب  سنا  تعمـس  لاـق : نادرو  نب  هملـسم  نبا  هللادـبع  نع  - 1
فنا مغر  لاقف : لیئربج  یناتا  لاقف : ّتنما ؟ ام  یلع  هباحـصا  لاـقف  سلجف ، يوتـسا  مث  نیمآ ، لاـقف : هثلاـثلا  یقترا  مث  نیمآ ، لاـقف :

مغر لاقف : نیمآ  تلقف : هنجلا ، لخدـی  ملف  هیوبا  كردا  يرما  فنا  مغر  لاقف : نیمآ ، تلقف : کـیلع  ّلـُصی  ملف  هدـنع  ترکذ  يرما 
ص347. ج96 ، راونالا ، راحب  .نیمآ  تلفف : .هلرفغی  ملف  ناضمر  كردا  يرما  فنا 
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(1) تسا .»

.دنا هتخومآ  ام  هب  شنیرهاط  دادجا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  تسا  یئاهزیچ  نامه  یهلا  تامرحم 

: میناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد 

.اننید (2) ملاعم  هللا  انمّلع  مکتالاومب 

.داد میلعت  ام  هب  ار  نید » ملاعم   » لاعتم يادخ  تیب ، لها  امش  تیالو  هطساو  هب 

: دنا هدرک  نیعم  ار  هفیظو  نیمه  هبدن  ياعد  رد  مینک و  كرت  ار  ملاعم » نآ  زا  تامرحم   » میراد هفیظو  ام 

(3) هتیصعم ؛ بانتجا  یلع  اّنعَا  و  ... 

.نک کمک  مالسلا  هیلع  يدهم  تیصعم  زا  ندرک  زیهرپ  رب  ار  ام  ایادخ !

: تسا هدمآ  زین  يوبن  ثیدح  رد 

(4) لجوزع ؛ هللا  جرف  راظتنا  یتُما  لامعا  لضفا 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  ثیدح  رد  .تسا  زیزع  يدهم  روهظ  جرف و  راظتنا  نم ، تما  لمع  نیرتهب  نامز ، ره 

(5) نامز ؛ لک  لها  لضفا  هروهظل  نورظتنملا 

ص356 و 358. ج96 ، راونالا ، راحب  - 1
.هریبک هعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 2

.هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 3
ص 122. ج52 ، راونالا ، راحب  - 4
ص 122. ج52 ، راونالا ، راحب  - 5
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هانگ و كرت  اب  هک  تسا  نآ  راظتنا  قادـصم  نیرتهب  هجیتن  رد  .دنتـسه  ناـمز  ره  دارفا  نیرت  تلیـضف  اـب  نیرتهب و  شروهظ  نارظتنم 
.مینک هدامآ  شترضح  ندمآ  يارب  ار  هعماج  دوخ و  یهلا  تامرحم 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  ناذا و 

يا هنذام  ناکم و  نامز و  ره  رد  دیوگب ، ار  ناذا  نیا  دناوت  یم  سک  ره  .زامن  هماقا  تقو و  لوخد  مالعا  تسا ؛ مالعا »  » نامه ناذا ،
.دننک عامتجا  زامن  هماقا  يارب  نانمؤم  ات  .هاتوک  ای  دنلب 

: دوش یم  مالعا  روهظ  زور  رد  برقم  يا  هتشرف  طسوت  هک  دسر  یم  قیالخ  شوگ  هب  نامسآ  زا  هک  میراد  مه  ناذا  کی 

(1) اّولُضتف ؛ هرما  اوفلاُخت  الو  اودتهَت  هوعی  اب  دمحم ؛ لآ  يدهم  اذه  قیالخلا ! رشعم  ای 

هک دـینک  یچیپرـس  وا  تاروتـسد  زا  ادابم  .دـیوش  تیادـه  ات  دـیدنبب  نامیپ  وا  اب  .تسا  دـمحم  لآ  يدـهم  نیا ، اه ! ناسنا  هورگ  يا 
.دش دیهاوخ  هارمگ 

رضحم رد  ندز  وناز  تقو  دیسر ، نافعضتسم  تاجن  لدع و  هماقا  تقو  دیسر ، تدابع  ِِحور  ِِِِروهظ  تقو  .دیسر  گرزب  تدابع  تقو 
.دیسر مالسلا  اهیلع  ارهز  فسوی  زیزع ، يدهم 

: هک .دش  ینیفرط  تاقالم  تقو  کنیا 

کب فّحن  انارتا  يرت  رصنلاءاول  ترشن  دقو  کیرن  انارت و  یتم 

ج53،ص8. راونالا ، راحب  - 1
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.ءالملا ّمأت  تنا  و 

هب هناورپ  نوچ  مه  ام  يا و  هتـشارفارب  ملاع  رد  ار  يزوریپ  مچرپ  هک  یلاح  رد  مینیبب  ار  امـش  ام  ار و  ام  وت  هک  یناـمز  هچ  ناـج ! اـقآ 
(1) ینک ؟ تماما  ار  هانپ  یب  تما  وت  مینزب و  هقلح  تدوجو  عمش  رود 

«. اذه  » مییوگ یم  َنیَا »  » ياج هب  .دنک  یم  رییغت  اهریبعت  زور  نآ  يرآ ،

؟ رّسیم ار  ام  دوش  یک  تلاصو 

رونم هدید  لد و  ددرگ  ات  هک 

هبعک دزیخرب ز  هک  يزور  نآ  شوخ 

ربکا (2) هللا  همغن  نینط 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  هماقا و 

: مییوگ یم  زامن  ره  هماقا  رد 

؛ هولصلا تماق  دق 

.دش اپ  رب  زامن  انامه 

دیوم .متسه و  نینموم  زامن  نم  نینموملا (3) ؛ ُهولـص  اَنَا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هک  تسا  هدشدراو  یتیاور  زامن  هراب  رد 
ریما هولص  زا  ادخ و  لوسر  ربص  زا  دارم  هک  دنا  هدومرف  هولصلا (4) » ربصلاب و  اونیعتسا  و   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هچ  نآ  تسانعم  نیا 

نینموملا

.هبدن ياعد  ص537 ، نانجلا ، حیتافم  - 1
ص393. تسود ، رذگهر  زا  يدرگ  - 2

ص 24. ج1 ، توکلم ، رد  زاورپ  - 3
.45 هرقب ، - 4
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تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحبلا  هنیفـس  گنـس  نارگ  باتک  رد  یمق  ثدحم  .دشاب (1) و  یم  امهیلع  هللا  ُتاولص 
لصو زا  قتشم  ار  هولـص  هملک  رگا  .دـشاب (2)  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  مایق  هولـصلا  تماق  دـق  زا  روظنم  دومرف : هک 
يارب هک  دـنا  هدیـسر  ییاج  هب  قح  ترـضح  لاص  برق و  ماـقم  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  سپ  مینادـب ،

.تسین ماقم  نآ  هب  لوصو  ناکما  نیقولخم  زا  يدحا 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  زامن و 

شزامن زارف  ره  هب  سی  لآ  ترایز  رد  هک  مینک  دای  دـناوخ  یم  يدـهم  ترـضح  هک  يزامن  زا  میناوت  یم  میناوخ ، یم  زامن  هاـگره 
: میهد یم  مالس  نینچ 

؛ ُتنقت یّلصت و  نیح  کیلع  مالسلا 

! یتونق زامن و  رد  هک  ینامز  وت  رب  مالس 

؛ دجست عکرت و  نیح  کیلع  مالسلا 

! يا هدجس  عوکر و  رد  هک  ینامز  وت  رب  مالس 

؛ ّربکت لّلَُهت و  نیح  کیلع  مالسلا 

! ییوگ یم  ربکا  هللا  هللا و  الا  هلا  هک ال  ینامز  وت  رب  مالس 

ص284. ج1 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
« هولـصلا تماق  دق  : » هلوق یف  قداصلا ( نع  دـیلولا  یبا  نع  دیهـشلا  ّطخ  نع  تیاور : نتم  .نذا  هدام  ص17 ، ج1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2

.مئاقلا مایق  هب  ینعی  اّمنا 
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(1) رفغَتسَت ؛ ُدمحت و  نیح  کیلع  مالسلا 

! یلوغشم رافغتسا  دمح و  هب  هک  ینامز  وت  رب  مالس 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  ناطیش و  رب  هبلغ  هار 

: تسا هدمآ  هدش  نایب  ناضمر  كرابم  هام  لیاضف  رد  هک  هینابعش  هبطخ  رد 

.دندنب رد  اه  ناطیش  و  ... (2)  ٌ ٌ َهلولغم نیطایشلاو 

: هلمج زا  تسا ؛ دایز  ناطیش ، رب  هبلغ  ياه  هار  میوش  یم  روآ  دای 

؛ راک ره  زاغآ  رد  هللا  مسب  نتفگ  . 1

؛ يراک میمصت  عقوم  هللا  ءاش  نا  نتفگ  . 2

؛ یشزغل ره  زا  دعب  هللارفغتسا  نتفگ  . 3

؛ نارگید اب  تاقالم  عقوم  مالس  نتفگ  . 4

؛ نتشاد وضو  . 5

.ناطیش رب  هبلغ  يارب  مالسلا .  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  نداتسرف  . 6

هدش رکذ  ياه  هار  رب  هوالع  . 7

: دومرف یتیاور  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  تسا  ندناوخ  زامن  ناطیش ، تسکش  لیاسو  نیرتهب  زا  یکی 

َفنَا مِغرا  اهّلصف و  هولصلا  نم  لضفا  ناطیشلا  فنا  مغرا  ام 

.سی لآ  ترایز  ص523 ، نانجلا ، حیتافم  - 1
ص 358. ج 96 ، راونالا ، راحب  - 2
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(1) ناطیشلا ؛

.لامب كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  رازگب و  زامن  سپ  دلام ؛ یمن  كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  زامن ، لثم  زیچ  چیه 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  تعامج و  زامن  فص 

رد يرهاظ  مظن  دزاس و  یم  ار  وا  نورب  وا  نورد  ار و  وا  نورد  ناسنا ، نورب  دـنرگیدکی ، موزلم  مزال و  نطاب ، رهاظ و  هک  اج  نآ  زا 
.تسا رثؤم  ینطاب  مظن 

نیا رد  .دـنک  یم  دـیکأت  هعمج  تعامج و  زامن  عامتجا و  رد  تکرـش  هب  مالـسا  .دروآ  یم  دـیدپ  ار  بولق  عامتجا  اهرکیپ ، عامتجا 
تهبا دننک و  هنخر  دنناوتن  نیطایـش  هک  دیریگ  رارق  مظنم  بترم و  هدرـشف  ياه  فص  رد  يرهاظ ، تهج  زا  یتح  دراد  دیکات  اتـسار 

.دنک داجیا  مالسا  نانمشد  لد  رد  یبعر  مظنم ، فوفص  رد  نازابرس  نوچمه  يرهاظ ، مظن  تدحو و  تهج  زا  نیملسم 

ات دوش  هتـشادرب  هک  یمدق  زا  رت  بوبحم  ادخ  دزن  یمدـق  چـیه  هک  دـنک  یم  لقن  ار  یتیاور  تاجنلا  جاهنم  باتک  رد  یناشاک  ضیف 
.تسین (2) ددرگ  لصتم  مه  هب  زامن  فص 

: دومرف رگید  ثیدح  رد  و 

ص 236. ج4 ، هعیشلا ، لیاسو  - 1
ص94. همجرت ،)  ) تاجنلا جاهنم  - 2
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مه اب  ات  دیدرگ  لصتم  هناش  هب  هناش  رگیدکی  هب  دوش ، گنهامه  ناتیاه  لد  ات  دینک  مظنم  گنهامه و  ار  اه  فص  تعامج  زامن  رد 
.دیشاب (1) نابرهم 

مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  رکـشل  نیدالوپ  مظنم و  ياه  فص  روآدای  مینک ، یم  مظنم  ار  تعامج  زامن  ياه  فص  هاـگ  ره  اذـل 
: دیامرف یم  فص  هروس  رد  هک  اج  نآ  تسا ؛ هدرک  یحادم  اه  فص  نآ  زا  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  هک  میشاب 

(2) ٌصوُصْرَّم ؛» ٌناَیُنب  مُهَّنَأَک  ًاّفَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  »

.دراد یم  تسود  دننک ، یم  هزرابم  مکحم  ياه  ناینب  نوچمه  مظنم  ياه  فص  رد  شهار  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  انامه 

رد هک  ییاه  یتساـک  اـه و  لـلخ  میـشوکب  مینک ، یم  رپ  ار  تعاـمج  زاـمن  فص  ياـه  هجرف  لـلخ و  هک  روطناـمه  تسا  بوخ  هچ 
باکر رد  هدهاجم  تیلباق  دوش و  رت  هدامآ  هدامآ و  شترضح  روهظ  هنیمز  ات  مینک  حالصا  تسا ، ناهج  حطس  رد  نیملـسم  فوفص 

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  همان  ترایز  رد  .مینک  ادیپ  ار  شنانمشد  لباقم  رد  شترضح 

: تلقف کباتک  یف  هلها  یلع  َتینثَا  يذلا  فّصلا  یف  هیدی  نیب  دهاُجا  یتح  ینَفَک  ًارزتؤم  یترفح  نم  ًارهاظ  هجورخ  دـنع  ینثعباف  ... 
(3) ٌصوصرم ؛ ٌناینب  مهناک 

ح575. لامعلا ، لزنک  اومحارت » اوسامت  مکبولق و  اُوَتست  اُوَتسا  - .» 1
.4 فص : هروس  - 2

.ارماس سدقم  بادرس  رد  يدهم ( ماما  همان  ترایز  ص528 ، نانجلا ، حیتافم  - 3
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جراخ مشوپ  نفک  هک  یلاح  رد  مربق  زا  دنک ، یم  روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  يزور  رد  ارم  ایادخ ! ... 
يدومن و لیلجت  نآ  لها  زا  تباتک  رد  هک  یفـص  رد  منک ؛ داـهج  ترـضح  نآ  كراـبم  يور  لـباقم  باـکر و  رد  هک  نیا  اـت  نک ،

«. تسا راوتسا  مکحم و  یناینب  لثم  نانآ ، فص  ییوگ  : » يدومرف

مالسلا هیلع  يدهم  دای  تونق و  ياعد 

بوخ هچ  یلو  نآ ؛ ریغ  ای  ینآرق  ياعد  هاوخ  تسا ؛ یفاک  ییاعد  ره  ندـناوخ  تسا ، دـکوم  تابحتـسم  زا  یکی  هک  زامن  تونق  رد 
هک ارچ  دشاب ؛ ترضح  نآ  رورسلا  روفوم  روهظ  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هرابرد  نامتونق ، ياعد  هک  تسا 
اه هوکش  ادخ  هب  دندادرس و  اه  هلان  شنیرفآ  دبسرس  لگ  نآ  قارف  رد  نآ ، ریغ  زامن و  تونق  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح 

: میرامش یم  رب  ار  اه  نآ  زا  یضعب  هک  دنا  هدرک 

: دناوخ یم  دوخ  زامن  تونق  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  . 1

.هفرعن قح  ماما  هرهظت و  لدعب  مهللا  کلذ  جرفف  انماما  هبیغ  انیبن و  دقف  کیلا  وکشن  انا  مهللا 

یتلادع اب  نک  مهارف  یـشیاشگ  ایادـخ ! ...نامربهر  تبیغ  ناربمایپ و  نداد  تسد  زا  تلحر و  زا  مینک  یم  تیاکـش  وت  هب  ام  ایادـخ !
.میسانش یم  هک  یقح  ياوشیپ  يزاسرهاظ و  هک 

: دومرف هرارز  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 2

 [ فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  يارب   ] تزاـمن تونق  رد  ینک ، اـعد  دوخ  يارب  هک  نآ  زا  شیپ  هعمج  زور 
: ناوخب هنوگ  نیا  نک و  اعد 

، ءادعالا رهاظتوانب  نتفلا  عوقو  انیلع و  نامزلا  هدش  هلآ و  هیلع و  کتاولصانیلو  هبیغ  انیبن و  دقف  کیلا  وکشن  انا  مهللا 
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.نیمآ قحلا  هلا  هرهظت  لدع  ماما  هزعت و  کنم  رصن  هلّجعت و  کنم  حتفب  انع  بر  ای  کلذ  جُْرفاَف  انددع  هّلق  انودع و  هرثک  و 

یتسدمه زا  اه ، هنتف  عوقو  زا  راگزور ، يریگتخس  زا  .نامرما  یلو  تبیغ  زا  نامربمایپ و  نادقف  زا  مینک  یم  تیاکـش  وت  هب  ام  ایادخ !
.نارای یمک  نانمشد و  ینوزف  زا  نانمشد ،

يا.ییامرف رهاظ  ام  يارب  هک  یلداع  ياوشیپ  دنمهوکش و  ترصن  کیدزن ، يزوریپ  کی  اب  هارمه  زاس ، مهارف  یشیاشگ  اراگدرورپ !
.امرف (1) باجتسم  قح ! يادخ 

نینمؤملاریما تونق  ياعد  نامه  جرف (2)  تاملک  زا  دـعب  زامن  تونق  رد  هک  تسا  هدرک  رما  نایعیـش  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 3
.دنناوخب (3) ار  مالسلا  هیلع 

.دنناوخب (4) هطبار  نیمه  رد  ار  ییاعد  هعمج  زور  رهظ  زامن  تونق  رد  دهد  یم  روتسد  نایعیش  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  . 4

: دیوگ یم  هدرک و  اعد  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  . 5

....نیعبات طسقلاب  مئاقلا  رظتنملا  مامالل  و  نیعاد ، قحلا  یلا  نیرهاظ و  اوحبصاف  ... 

.دننک یم  يوریپ  تسا ، طسق  هب  مئاق  هک  يرظتنم  ماما  زا  دنناوخ و  یم  ارف  قح  يوس  هب  هدش ، زوریپ  اه  نآ 

.لوا پاچ  1411ه ، توریب ، هعیشلا ، هقف  هسسوم  دجهتملا ، حابصم  یسوط ، خیش  - 1
سابع خیش.دننک  نیقلت  رضتحم  هب  تسا  روتسد  هک  ...میرکلا  میلحلا  هللاالا  هلاال  تسا : هدمآ  شلوا  هک  تسا  نامه  جرف  تاملک  - 2

ص 424. نانجلا ، حیتافم  ، 9 یمق ،
...انیبن دقف  کیلا  وکشن  انا  مهللا  نامه  نینمؤملاریما  تونق  ياعد  - 3

ص184. هعمل ، بحاص  لوا  دیهش  يرکذلا ، باتک  - 4
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.دندرک (1) یم  اعد  جرف  رما  يارب  زامن  تونق  رد  زین  مالسلا  امهیلع  نییرکسع  نیمامه  نیماما  . 6

.دـندناوخ یم  ار  ...کیلول  نک  مهللا  ياعد  زامن ، تونق  رد  دوخ ، رمع  رخاوا  رد  هللا  همحر  ینیدـلا  ءاـهب  هللا  تیآ  تسا  هدـش  لـقن 
ریما ترایز  يارب  دیوگ : یم  ناریا  ياملع  زا  یکی  دینک .» اعد  نم  هب  تونق  رد  دنداد ، ماغیپ  ترضح  : » دومرف دش ، لاؤس  وا  زا  تلع 

کیلول نک  مهللا  ياعد  ناشیا  مدرک  تکرش  هللا  همحر  ییوخ  هللا  هیآ  زامن  رد  مدش  بایفرش  فرشا  فجن  هب  مالسلا  هیلع  نینموملا 
یلاع ترـضح  طسوت  زامن  تونق  رد  اعد  نیا  ندناوخ  متفگ : ناشیا  زا  رکـشت  نمـض  ادعب  .دندناوخ  تونق  رد  ار  نسحلا  نب  هجحلا 
سنا نآ  اب  مناوخ و  یم  میاه  زامن  رد  ار  اعد  نیا  هک  تسا  لاس  هاـجنپ  دودـح  دـندومرف ...: ناـشیا  .تسا  نارگید  هب  یگرزب  سرد 

.مراد (2)

دوخ روهظ  رهب  ینک  ناسحا  ام  هب  یهاوخ  رگا 

ناج يدهم  رادرب ، اعد  تسد  ادخ  هاگرد  هب 

ناج يدهم  رادرب  ام  ناج  شود  نارجه ز  مغ 

ناج (3) يدهم  راذگب  ام  مشچ  رب  مدق  نک  تیانع 

***

نک اعد  نم  يارب  يدومرف  وت 

نک ادخ  زا  اضاقت  ار  مروهظ 

يدرکن ار  ام  تجاح  رگ  اور 

نک (4) اور  ار  وا  تجاح  ایادخ 

ص 95. تاوعدلا ، جهم  - 1
ص292، نامزلا ، بحاص  هاگ  یلجت  نارکمج ، سدقم  دجسم  - 2

ص187. تسود ، رذگهر  زا  يدرگ  - 3

ص424. تسود ، رذگهر  زا  يدرگ  - 4
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مالسلا هیلع  يدهم  دای  رکش و  هدجس 

.تسا رکش  هدجس  زامن ، زا  دعب  دکؤم  مهم و  بادآ  زا  یکی 

: دیوگ یم  یمق  ثّدحم 

لوقنم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  لوا  تسا : رما  دنچ  نیا  اه  نآ  نیرت  ناسآ  تسا و  رایسب  هدجـس  نیا  ياهاعد 
(1) ًاوفع ....» ًاوفع   » هبترم دص  یهاوخ ، رگا  وگب و  ًارکش » ًارکش   » هبترم دص  یهاوخ ، رگا  هک  تسا 

مهم یلیخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  كرابم  هاگدید  زا  لمع ، نیا  هک  مینادب  دیاب  رکـش  هدجـس  نایرج  رد  و 
.تسا

« رکش هدجس   » هرابرد فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  زا  يریمح  هللادبع  نب  دمحم  راختفا  هب  هک  یعیقوت  رد 
: تسا هدمآ  هدش  رداص 

بجاو زامن  زا  دعب  برغم ، زامن  رکش  هدجـس  تسا ، زیاج  رگا  هن ؟ ای  دومن  رکـش  هدجـس  بجاو ، زامن  زا  سپ  تسا  زیاج  ایآ  لاؤس :
؟ برغم ياه  هلفان  زا  سپ  ای  دریگ  ماجنا 

هتـشاد ار  نید  رد  تعدب  داجیا  دصق  دوخ  هدناوخ ، تعدب  ار  نآ  هک  یـسک  تسا و  تابحتـسم  نیرت  مزال  زا  رکـش  هدجـس  باوج :
.تسا

هلفان تعکر  راهچ  زا  سپ  ای  تسا  برغم  زامن  زا  سپ  هک  تسا ، فالتخا  نآ  رد  هدش و  تیاور  رکـش  هدجـس  هرابرد  هک  يربخ  اما 
لفاون و رب  ضئارف  دوخ  تلیضف  هباشم  لفاون ، زا  دعب  حیبست  اعد و  اب  هسیاقم  رد  ضیارف  زا  سپ  حیبست  اعد و  تلیـضف  هک  نادب  نآ ؛

اعد هدجس 

.باتک هیشاح  ص100 ، نانجلا ، حیتافم  - 1
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اج نآ  زا  .تسا (1)  حیحـص  زیاج و  مه  لفاون  زا  سپ  هتبلا  .دشاب  بجاو  زامن  هضیرف و  زا  دعب  تسا  رتهب  سپ  دـشاب ؛ یم  حـیبست  و 
عیقوت رد  ار  نآ  یتح  دشاب  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  شرافـس  دروم  زامن  زا  دعب  رکـش  هدجـس  ماجنا  هک 

رد اریز  هدجس ؛ دوخ  رد  هک  نآ  هن  میشاب  ترضح  دای  هب  رکـش  هدجـس  هب  نتفر  ماگنه  دنا  هدرمـش  تابحتـسم  نیرت  مزال  زا  كرابم 
.هللا ًارکش  میئوگ : یم  اذل  میشاب ، ادخ  دای  هب  دیاب  هدجس 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  راطفا و 

هراشا

: مییوگب میناوخب و  اعد  میراد  روتسد  راطفا  ماگنه 

.میلعلا عیمّسلا  تنا  کنا  اّنم  لّبقتف  انرَطفا  کقزر  یلع  انمُص و  کل  مهللا 

.ییاناوت اونش و  وت  انامه  ریذپب ، ام  زا  میدرک ؛ راطفا  وت  يزور  اب  میتفرگ و  هزور  وت  يارب  ادخ ! يا 

[ دنا هدرک  نیعم  ام  يارب  مالسلا  مهیلع  شنیرهاط  دادجا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  یطیارـش  بادآ و  اب  ]
نآ نوچ  يدـناسر  ام  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تطاـسو  هب  هک   ] وت يزور  قزر و  اـب  مینک  یم  راـطفا  و 

نوچ و یب  تیالو  نامه  تادابع  ریاس  هزور و  یلوبق  رهُم و  هک   ] نک لوبق  ام  زا  سپ ، تسام ؛] تمعن  یلو  ضیف و  هطساو  ترـضح 
[. دشاب یم  مالسلا  مهیلع  شنیرهاط  دادجا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ییارچ 

ناشن ات  دنک ، بلج  ار  مالسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نبا  تجح  ترـضح  دوخ  تمعن  یلو  تیاضر  هک  تسا  راد  هزور  ره  رب  سپ 
شلامعا هب  یلوبق 

ص576. ج2 ، جاجتحا ، - 1
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.دروخب

موش رادید  قیال  ناضمر  نیا  رد  شاک 

موش رادیب  وت  فطل  رظن  اب  يرحس 

ناج يدهم  مرس  هب  يراذگب  تنم  شاک 

موش راطفا  هظحل  وت  هرفسمه  هک  ات 

: هدمآ تیاوررد 

(1) هبر ؛ ءاقل  دنع  ٌهحرف  هراطفا و  دنع  ٌهحرف  .ناتحرف  مئاصلل 

.راگدرورپ تاقالم  عقوم  يرگید  راطفا و  عقوم  یکی  تسا  یلاحشوخ  ود  راد  هزور  يارب 

هارمه هفیظو  ماجنا  اب  يرهاظ و  ياذغ  بآ و  هب  دوش و  یم  معنتم  شمـسج  یگنـسرگ ، یگنـشت و  لمحت  زا  سپ  هک  راطفا  عقوم  . 1
یم ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  شناـمز  ماـما  ادـخ و  تیاـضر  بلج  نوچ  دوش ؛ یم  داـش  شحور  تیـالو 

.دیامن

يدهم ترضح  ادخ و  رادید  عقوم  . 2

: تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  لاحشوخ  شماما  رادید  یهلا و  لاصو  عقوم  یصخش  ره 

، میناوخ یم  ارف  ناشیاوشیپ  اب  ار  مدرم  زا  یهورگ  ره  هک  يزور  .مهماماب (2)  سانأ  لک  اوعدن  موی 

: مینک یم  هفاضا  ار  يرگید  دراوم  اج  نیا  رد  ام 

ص 45. ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 1
(. 71 ءارسا ، - ) 2
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راطفا هقدص  ماگنه  . 3

نآ یتمالـس  تین  هب  ار  راـطفا  هقدـص  دـناوت  یم  يدـهم  ترـضح  ّبحم  هک  تـسا  هقدـص  نداد  راـطفا ، ماـگنه  تاروتـسد  زا  یکی 
امهیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ارهز ، همطاف  نینمؤملاریما ،  ) ابع لآ  زا  نت  راهچ  شنیرهاط ، دادـجا  زا  دـنک  داـی  دـهدب و  ترـضح 

.دندرک مَرَک  ناجاتحم  هب  ار  دوخ  يراطفا  لصا  هک  مالسلا ) 

(1) اریسا .ً» ًامیتی و  انیکسم و  هّبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  »... 

.دنتشاد مربم  زاین  ماعط  نآ  هب  دوخ  هک  نآ  اب  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دندرک  ماعط  ماعطا  هک  دنا  یناسک  راربا 

ردق هروس  ندناوخ  عقوم  . 4

دنک یم  عولط  شترضح  روهظ  اب  تداعس  حبص  هک  نیا  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  اب  ار  هروس  نیا  دنویپ  دوش  روآدای  هک  نیا  و 
سجرن شردام  مکش  رد  نابعش  همین  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  نیا  رگید  (2) و  رْجَْفلا .ِ» ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌماَلَس  : » دومرف هک 
ترضح نآ  هلباق  هک  نوتاخ  همیکح  شا  همع  هب  يرکسع  نسح  ماما  دندرک و  توالت  ار  ردق  هروس  تدالو  زا  لبق  یتاظحل  نوتاخ 

.دناوخب ار  ردق  هروس  دوش و  اونمه  وا  اب  هک  داد  روتسد  دوب 

.8 یتا :  له  هروس  - 1
.5 ردق : هروس  - 2
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مالسلا امهیلع  يدهم  ترضح  نیسح و  ماما  دای  یگنشت و  لمحت 

هراشا

: زیچ هس  زا  مینک  دای  هزور  لاح  رد  یگنسرگ  یگنشت و  هبلغ  ماگنه  ناضمر ، هام  رد 

تمایق زور  یگنسرگ  یگنشت و  . 1

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک 

زور یگنشتو  یگنسرگ  هام  نیا  رد  دوخ  یگنشت  یگنـسرگ و  اب   (1) هشطع ؛ همیقلا و  موی  عوج  هیف  مکـشطع  مکعوجب و  اورکذا  و 
.دینک دای  ار  تمایق 

یگنـشت و نیا  نآ ؛ يروآدای  رکذ و  اب  هک  تسا  ایند  یگنـسرگ  یگنـشت و  زا  رتدـیدش  بتارم  هب  تماـیق  یگنـسرگ  یگنـشت و  هک 
.دوش یم  ناسآ  یگنسرگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یگنسرگ  یگنشت و  . 2

ار دوخ  یگنشت »  » داد مالسلا  اهیلع  هنیکس  ترضح  شرتخد  هب  هدیرب  موقلح  زا  هک  یمایپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  هک  ارچ 
: دومرف حرطم 

ینوبدناف (2) ِدیهش  وا  ٍبیرغب  متعمس  وا  ینورکذاف  بذع  ءام  ُمتبرش  نا  ام  یتعیش 

نم رب  دیدینش  يدیهش  ای  بیرغ  مان  هاگره  ای  .دینک  دای  نیسح  ِنم  یگنشت )  ) زا دیدیشون  يراوگشوخ  بآ  هاگ  ره  نم ! نایعیش  يا 
هیرگ

(. ص356 ج96 ، راونالا ، راحب  ، ) هینابعش هبطخ  - 1
عارصم رد  رییغت  رصتخم  اب  هتبلا  ص26 . ج17 ، يرون ، لئاسولا  كردتسم  ص741 . حابصم ، یمعفک / ص 344 . مومهملا ، سفن  - 2

.ینورکذاف ٍبذع  َّيَر  متبرش  ْنِا  ام  یتعیش  لوا ،
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مالـس باوج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدیربرـس  دیزی  سلجم  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  یناهج  ریم  نسح  دـمحم  دیـس  همالع  .دـینک 
ابیرغ تام  هورکذاف و  اناشطع  تام  یبا  نا  مهل  لقو  مالسلا  ینم  یتعیش  غلب  دومرف : وا  هب  داد و  ار  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  شرـسپ 

.دـینک و دای  ار  وا  دـش ، دیهـش  هنـشت  مردـپ  هک  وگب  ناشیا  رب  ناسرب و  مالـس  نم  زا  ار  منایعیـش  .هوکباف (1)  ادیهش  یـضمو  هوبدناف 
.دینک هیرگ  وا  يارب  تفر  ایند  زا  دیهش  .دینک و  يرادازع  هبدن و  شیارب  تفر  ایند  زا  بیرغ 

فوهل رد  سوواط  نب  دیـس  هتفگ  هب  هک  ارچ  مینک ؛ دای  زین  ترـضح  نآ  یگنـسرگ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یگنـشت  رب  هوـالع 
طولخم ترضح  نآ  کشا  اب  اذغ  بآ و  هک  نیا  ات  درک  یمن  لیم  دنتشاذگ  یم  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  دزن  اذغ  بآ و  هاگره 

: دومرف یم  دینک ؟ یمن  لیم  اذغ  بآ و  ارچ  هک  دندیسرپ  یم  ار  تلع  یتقو  .دش  یم 

(2) ًاعئاج ؛ هللا  لوسر  نبا  لتق  ًاناشطع و  هللا  لوسر  نبا  لتق 

.دش دیهش  هنسرگ  هللا  لوسر  دنزرف  دش ، دیهش  هنشت  هللا  لوسر  دنزرف 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  دای  . 3

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  مینادـب  دـیاب  .دـشاب  یم  اراوگ  بآ  لاـبند  دراد ، يا  هنـشت  هدـیتفت و  رگج  سک  ره  هک  ارچ 
.تسا نیعم » ءام   » فیرشلا

ص23. ج2 ، نیطبسلا ، یلاعم  زا  لقن  هب  نیسحلل ،( ءاکبلا  - 1
ص230. فوهل ، - 2
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یم باریـس  دوش  یم  لزان  ادـخ  نذا  هب  اهربا  زا  هک  یبآ  نیمه  اب  ناسنا  مسج  رگا  .دراد  یناج  مسج و  و  نطاب ، رهاظ و  یناـسنا  ره 
 : مالسلا هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  هک  دوش  یم  بارشا  تیالو  بآ  اب  مه  یناسنا  ناج  نطاب و  حور و  ددرگ ،

(1) انتیالو ؛ ءامب  اونجع  انتنیط و  لضاف  نم  اوقلخ  انتعیش  هللا  محر 

.هدش ریمخ  ام  تیالو  بآ  اب  ناشکاخ  دندش و  هدیرفآ  ام  لگ  يدایز  زا  هک  ار  ام  نایعیش  دنک  تمحر  ادخ 

اضر ترـضح  تسا و  نیعم » ءام   » فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  رثوک و  یقاس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نیا 
«. یگنشت رب  تسا  نیریش  ياراوگ  بآ  ماما   (2) ءآمّظلا ؛ یلع  بذعلا  ءاملا  مامالا  : » دومرف مالسلا  هیلع 

ترـضح هب  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  ناج  مسج و  یگنـشت  عفر  يارب  ناضمر  هام  هزور  لاح  رد  یگنـشت  ماگنه  تسا  بسانم  هچ  اذل 
.میوش لسوتم  مالسلا  هیلع  يدهم 

وت تسد  مدیشون ز  وچ  لصو  بآ  تسا  یبآ  بجع 

مراد رت  هنشت  یماک  بآ ، نآ  ندیشون  زا  سپ 

***

یناگدنز بآ  هعرج  کی  اب  وت 

ینادواج تایح  هد  مه  ارم 

تلامج رادید  قاتشم  منم 

یناَرت (3) ْنل  نم  خساپ  رد  وگم 

ص3. یبوط ، هرجش  - 1
ص 219. ینامعن ، هبیغلا ، باتک  - 2

ص448. تسود ، رذگهر  زا  يدرگ  - 3
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يدهم رب  تاولص  اب  شطع  عفر 

: درک یحو  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  لاعتم  يادخ  هک  هدمآ  تیاور  رد 

زورما یسوم ! يا  : » دمآ باطخ  نیملاعلا »! بر  يا  هلب  : » درک ضرع  يوشن »؟ یگنشت  راتفرگ  تمایق  زور  يراد  تسود  یسوم ! يا  »
(1) یشاب .» ناما  رد  شطع  یگنشت و  زا  تمایق  يادرف  ات  تسرفب ، تاولص  نم  بیبح  هب  ایند  رد 

صقان تاولـص  نم  رب   (2) ءارتبلا ؛ هولـص  ّیلع  اّولـصت  ـال  دـنا : هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوخ  هک  اـج  نآ  زا 
لآ زا  مه  يدـهم  ترـضح  نوچ  و  دـمحم » لآ   » ندرک هفاضا  اب  دـینک  لماک  ار  تاولـص  هکلب  دـمحم ،) یلع  لص  مهللا   ) دـیتسرفن

.دنک یم  فرط  رب  ار  تمایق  یگنشت  مالسلا  مهیلع  ناراوگرزب  نآ  رب  تاولص  تسا  دمحم 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  تاولص و 

هراشا

تاولـص هب  تسا  هدـش  دـیقم  زامن  تیمامت  ربمایپ و  هب  يافو  نیرب و  تشهب  رد  ندـش  نکاـس  و  لاـمعا ، یلوبق  ددـعتم ، تاـیاور  رد 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  نداتسرف  تاولص  دورد و  هلمج  زا  مالسلا ؛  مهیلع  شنیرهاط  تیب  لها  ربمایپ و  رب  نداتسرف 

؛  فیرشلا

زامن یلوبق  طرش  . 1

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ص144. ، 1 دلج راکذا ، موتخ و  - 1
ص144. هقرحملا ، قعاوص  - 2
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.دش (1) دهاوخن  لوبق  شزامن  دتسرفن ، دورد  متیب  لها  نم و  رب  دناوخب و  زامن  سک  ره 

: تسا هدش  لقن  زین  يراصنا  هللا  دبع  نبرباج  زا 

لبقت (2)؛ اّهنا  تیأر  ام  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  اهیف  لصا  مل  هالص  ُتیلص  ول 

.دوش لوبق  زامن  نآ  هک  منک  یمن  رکف  متسرفن  تاولص  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  نآ  رد  مناوخب و  يزامن  رگا 

زامن تیمامت  هیام  . 2

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا زامن  تیمامت  ثعاب  وا ) لآ  و   ) دـمحم رب  تاولـص  نداتـسرف  هک  هنوگ  نامه  تسا  هزور  تیمامت  هیاـم  هرطف  تاـکز  تخادرپ 
(3)

ربمایپ رب  افج  . 3

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.تسا (4) هدرک  افج  نم  رب  دتسرفن  تاولص  دمحم  لآ  نم و  رب  دیوبب و  دمحم ) لگ   ) خرس لگ  هک  یسک 

ص95. يزیزع ، هتشون  تاولص ، .هنم  لبقت  مل  یلآ  یلع  یلع و  اهیف  لصی  مل  ًهولص  یلص  نم  یبنلا ( لاق  - 1
ص106. يزیزع ، هتشون  تاولص ، - 2

هرـضحی نم ال  ) ...هولّـصلا مامت  نم  یبنلا ( یلع  هالـصلا  ّنا  اـمک  هرطفلا  ینعی  هوکزلا  ءاـطعا  موّصلا  ماـمت  نم  نا  قداـصلا :( لاـق  - 3
(. ص182 ج2 ، هیقفلا ،

ص107. يزیزع ، تاولص  ینافج .» دقف  یلآ  یلع  یلع و  ّلصی  مل  رمحالا و  َدرولا  ّمش  نم  ): » یبنلا لاق  - 4
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تشهب يوب  زا  تیمورحم  . 4

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.دیسر (1) دهاوخن  شماشم  هب  تشهب  يوب  دتسرفن ، تاولص  نم  لآ  رب  یلو  دتسرفب  تاولص  نم  رب  هک  یسک 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  رحس و 

، دنکن عولط  رجف  ددرگن و  رحس  بش  .کیرات و  تسا  کیرات  هک  بش  هب  دسر  هچ  ات  تسا ، کیرات  مه  نامزور  تبیغ ، نارود  رد 
.دنک عولط  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  نابات  هام  رهم و  هک  نامز  نآ  رگم 

(2) مامّتلا ؛ ردب  مالّظلا و  سمش  یلع  مالسلا 

.مامت هام  اه و  یکیرات  دیشروخ  رب  مالس 

مدرک رس  رمع  بش  ات  حبص  ره  وت  زور  دای  هب 

مراد رحس  ات  بش  رس  زا  شوغآ  رد  ار  تلایخ 

رونلا نیب  اق  رفم  ای  تسا : هدمآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نسحلا  نب  هجح  كرابم  نابز  زا  بجر  هام  ياعد  رد  هک  روط  نامه 
يدهم رون  ربب و  ار  ام  نارود  تملظ  یکیرات و  ادخ ! يا  میئوگب  یتسه ؛ یکیرات  زا  رون  هدننکادج  هک  ییادـخ  يا   (3) روجیدلا ؛ و 

زور هاگ  رحس  رد  هک  امنبام  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف 

ص96. لوقعلا ، هآرم  .هّنجلا  حیر  دجی  مل  یلآ  یلَع  ّلصی  مل  َیَلَع و  یلص  نم  یبنلا :( لاق  - 1
). نامز ماما  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 2

ص134. نانجلا ، حیتافم  - 3
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دنوش یم  هجوتم  مد  هدـیپس  رد  هک  نیا  ات  تسیچ ؟ رون  نیا  دـنیوگ : یم  رگید  کی  هب  دـبات ، یم  نینموم  ياه  هناخ  رد  يرون  روهظ 
رون اب  ار  نامـسآ  یکیرات  ناگتـشرف  ياعد  هب  هک  روط  نامه  تسا  هدرک  روهظ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک 

.يدومن فرط  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

یبش هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

دنداد (1) متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآ 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  ناضمر و  هام  ياهاعد 

قارف هوکش  . 1

نیا تسا ، هداد  دای  ام  هب  اعد  نیا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  دوخ  هک  اعد  رخاوا  ًاصوصخم  حاتتفا  ياعد  رد 
: میئامن هوکش  زاس  هراچ  يادخ  هاگرد  هب  تبیغ  جالعال  درد  زا  هنوگ 

.نامیلو تبیغ  ناربمایپ و  نادقف  زا  وت  هب  منک  یم  تیاکش  ایادخ ! انیلو ؛ هبیغ  هلا و  هیلع و  کتاولص  انیبن  دقف  کیلا  وکشن  انا  مهللا 

نامز هبلغ  اه و  هنتف  تدش  و  نارای ، یمک  و  نانمـشد ، يدایز  و  انیلع ؛ نامّزلا  رهاظت  و  انب ، نتفلا  هّدش  و  انددع ، هّلق  و  انّودع ، هرثک  و 
.ام رب 

، ریمض رهاظ ، مسا  لیبق : زا  تسا ؛ هدش  دای  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  زا  دروم  لهچ  زا  شیب  حاتتفا ، ياعد  رد 
.ترضح تاکرب  تانوؤش و  فاصوا و  باقلا و 

.ظفاح - 1
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.نیرخآ فلختسی  و  ًًاکولم ، کلهی  نیربکتسملا و  ُعضی  .نیفعضتسملا و  عفری  نیحلاصلا و  یّجنی  و  نیفئاخلا ، نمؤی  يذلا  دمحلا هللا 

كولم و كـاله  ناـشک ، ندرگ  ندروخ  نیمز  عضو و  نافعـضتسم ، عـفر  ناـحلاص ، تاـجن  ناـفئاخ ، تینما  زیرگاـن ، مینادـب  دـیاب 
.تسا مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  تسد  هب  نیمز ، هرک  رب  ناگنهرباپ  تماما  ندش و  هفیلخ  و  روج ، ناهاشداپ 

تاـجانم و زا  معا  هک  تسا  رطـس  اعد 70  نیا  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  هک  تسا  حاتتفا  تمظع  اـب  ياـعد  ناگدنونـش  ناگدـنناوخ و  رب 
مهیلع موصعم  هرابرد 13  نآ  رطـس  رطس 11   70 زا هک  تسا  نیا  مهم  دـشاب و  یم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  هراـبرد  یبلاـطم 

یم ِِهب »  » درفم ياه  ریمض  نامه  انعم ، نیا  رب  دهاش  .تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نامز  ماما  صوصخم  نآ ، رطـس  مالسلا و 21 
.روآرب ار  ام  جئاوح  يدهم  ترضح  قح  هب  ینعی  مهب » : » دنا هدومرفن  هک  نیا  دشاب و 

.نیملاعلا بر  ای  سُدُقلا  حوِرب  هدـّیَا  نیبّرقملا و  کتکئالمب  ُهَّفُح  رَظتنملا و  لدـعلاو  لَّمؤملا  مئاقلا  كرما  یلو  یلع  ّلَص  مهللا و  ... 
، هل ُهَتیَضَترا  يذلا  ِهنید  ْنِّکَم  هلبق ، نِم  َنیذلا  تفَلختـسا  امک  ضرَالا  یف  ُهِْفلخَتـسا  کنیدب  مئاقلا  کباتک و  یلا  یَّعادلا  هلعجا  مهللا 

ًاَْحتَف هل  حَْتفا  و  ًازیزع ، ًارصن  هرُصناو  ِِهبِرِصَتنا ، ُهْرُْصنا و  و  ِِهبْزِزْعَا ، ُهَّزِعَا و  مهّللا  ًائیَش ، َِکب  ُكِرُشی  َكُُدبعَی ال  ًانمَا ، ِهفوَخ  ِدَعب  نِم  ُْهلِدبٍا 
َنِم ٍدحا  َهَفاخَم  ّقحلا  َنم  ٍیَِشب  َیفخَتـسَی  یّتَح ال  َکّیبَن ، َهَّنُـس  و  َکَنید ، هب  رِهِظَا  مهللا  ًاریـصَن ، ًاناطلُـس  کنَدل  ْنِم  هل  لَعجا  و  ًاریـسَی ،

َمالسالااِهبَّزُِعت و ٍهَمیرک ، ٍَهلوَِد  یف  َکیلا  ُبَغَرن  ّانِا  مهللا  قلَخلا ،
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مهللا ِهرخالا ، ایندلا و  َهمارک  اهب  اٌنقُزرت  کلیبَس و  یلا  هَداقلا  و  َِکتعاط ، یِلا  ِهاعُّدلا  نم  اهیف  اُنلَعَجت  و  ُهَلهَا ، َقافّنلا و  اِهب  ّلُِذت  و  هَلهَا ،
هب زِزْعَا  و  انَتَّلق ، هب  ّرثَک  و  انَْقتَف ، هب  ُْقت  راو  انَعدَص ، هب  ْبَعشا  و  انَثَعَش ، هب  ْمُْملا  ّمهّللَا  هانْغّلَبَف ، هنع  انرـصَق  و  ُهانلِّمَحَف ، قحلا  َنِم  انَتفَّرَع  ام 

، انرَـسَا هب  َُّکف  و  انَهوجُو ، ِِهب  ْضَّیب  و  انَرـسُع ، هب  ْرِّسَی  و  انَتَّلَخ ، هب  َّدُس  و  انرَقَف ، هب  ُربجا  و  انمَرغُم ، ْنَع  هب  ِضقا  و  انَلئاع ، هب  ِنغَا  و  انَتَّلِذ ،
َقوف هب  انِطْعَا  و  اَنلامآ ، هرخالا  ایندـلا و  نم  هب  انِغَّلب  ،و  اَنلؤُس هب  انِطعَا  و  انَتَوْعَد ، هب  ْبِجَتـسا  ِو  انَدـیعاوَم ، هب  زِجنَا  ،و  اـِنتبَلَط هب  ْحِـجنَا  و 
قحلا نم  هیف  َِفُلتخا  اَِـمل  هبانِدـهَا  و  اـِنبُوُلق ، َظـیغ  هب  بهذَا  و  اـنَر ، روُدُـص  هب  ِفـشا  نیطعُملا ، َعَـسوَا  و  نیلوئـسملا ، ریخ  اـی  اـنتَبغَر ،

...نیمآ قحلا  هلا  انّودَعو ، كّودُع  یلَع  هب  انرُصناو  میقتسم ، ٍطارص  یلا  ُءاشَن  نَم  يدهَت  کنا  ، کنذِاب

دّیوم شسدقلا  حور  هب  و  ریگارف ، تبرّقم  ناگتشرف  هاپس  هب  ار  وا  و  رظتنم ، لدع  ماما  رمالا  بحاص  دوخ  یلو  رب  تسرف  دورد  ایادخ 
.نیملاع راگدرورپ  يا  ، رادب

، نادرگ نیمز  رد  دوخ  هفیلخ  ار  وا  و  دیامرف ، مایق  وت  نید  جیورت  هب  و  دـنک ، وت  ینامـسآ  باتک  هب  توعد  ات  امرف  ررقم  ار  وا  ایادـخ 
نیا زا  سپ  ار  وا  فوخ  و  تسوت ، دنـسپ  هک  وا  نید  ظفح  يارب  هد  نیکمت  ار  وا  و  يدـینادرگ ، هفیلخ  ماما و  ار  وا  ناینـشیپ  هچناـنچ 

هدرواین كرش  وت  هب  چیه  دتسرپب و  ار  وت  ات  نادرگ  ینمیا  هب  لدب  تدم 

ار وا  و  نادرگ ، زیزع  شروهظ  هب  ار  ام  و  شخب ، تّزع  ار  وا  ایادخ 

انعر تماق  زا  ناشن  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:44

زا و  نک ، حتف  وا  تسد  هب  ار  ناهج  یناسآ  هب  و  شخب ، رادـتقا  تزع و  اب  لماک  ترـصن  ار  وا  و  امرف ، يرای  وا  هب  ار  ام  و  نک ، يرای 
.امرف تیانع  تردق  تنطلس و  ار  وا  دوخ  بناج 

یفخم قلخ  زا  يدحا  سرت  زا  تقیقح  قح و  زا  يزیچ  رگید  هکنآ  ات  زاس ، راکـشآ  ار  تربمیپ  ّتنـس  ار و  تنید  وا  تسد  هب  ایادخ 
دنیامن

تّزع نآ  هب  ار  شلها  مالـسا و  و  يروآ ، روـهظ  هب  ار  ناـمز  ماـما  نآ  تمارک  اـب  تلود  هک  میراد  قاـیتشا  دـیما و  وـت  زا  اـم  ایادـخ 
تیادـه هار  نایاوشیپ  زا  تتعاط و  هب  توعد  لها  هقح  تلود  نآ  رد  ار  ام  و  ینادرگ ، راوخ  لیلذ و  ار  قافن  لها  قافن و  و  یـشخب ،

.ییامرف اطع  ترخآ  ایند و  تمارک  ام  هب  راوگرزب  نآ  هطساو  هب  یهد و  رارق 

ام یناشیرپ  ایادخ  .ناسرب  شتفرعم  هب  میا  هتخانش  هچنآ  نکراداو و  مه  نآ  لمعب  يدرک  اسانـش  نآ  هب  ار  ام  هک  قح  زا  هچنآ  ایادخ 
لیلق هدع ي  و  شخب ، داّحتا  ار  ام  ياه  هقرفت  فاکـش و  و  امرف ، حالـصا  وا  دوجوب  ار  ام  روما  یگدـنکارپ  و  نادرگ ، عمج  نآ  هب  ار 

، نادرگ ناسآ  شتکرب  هب  ار  ام  تالکشم  و  زاس ، دودسم  ار  ام  صقن  و  زاس ، تزعب  لدب  شدوجوب  ار  ام  تلذ  و  نادرگ ، رایسب  ار  ام 
، نادرگ زّجنم  يداد  هک  ییاه  هدـعو  و  نادرگاور ، ار  ام  ياه  تجاحو  زاس ، دازآ  ار  ام  ناریما  و  نادرگ ، دیفـسور  ار  ام  وا  دوجوب  و 

قوف ام  هب  و  ناسرب ، میراد  ترخآ  ایند و  رد  هک  ییاهوزرآ  هب  و  امرف ، اطع  ار  ام  ياهتساوخرد  و  باجتسم ، ام  ياهاعد  شتکرب  هب  و 
ار اـم  ینطاـب  ياـهدرد  وا  تکرب  هب  و  ناگدـننک ، اـطع  همه  زا  رترظن  عیـسو  و  ناگدـش ، لاؤـس  نیرتـهب  يا  ، اـمرف اـطع  میلیاـم  هچنآ 

هب و  ناشن ، ورف  ار  ام  ياهلد  مشخ  وا  هب  شخبافش ،
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تـسار هار  هب  یهاوخ  ار  هک  ره  هتبلا  وت  هک  اـمرف ، تیادـه  تتاـفتلا  هب  قح  هب  تسا ، هدـش  هک  فـالتخا  همه ي  اـب  ار  اـم  شدوـجو 
تمرک هب  ار  اـعد  نیا  قـح ، هب  يادـخ  يا  ، اـم نانمـشد  وـت و  نامـشد  رب  شخب ، ترـصن  ار  اـم  وا  روـهظ  هب  و  ییاـمرف ، یم  تیادـه 

.امرف باجتسم 

یغیطق حلاص  خیش  فرشت  يدهم و  ترضح  طسوت  حاتتفا  ياعد  ندناوخ 

: دومرف هنسلا _  لامعا  باتک  بحاص  یغیطق _  حلاص  خیش  لماع ، ملاع 

، دش عقاو  .تسا ) نم  تسا  نکسم  فیطف و  دالب  زا  هک  ْحیَُدق  رهـش  رد  لاس 1325 ، بجر  هبنشکی 27  زور  رد  هک  يراتـشک  زا  دعب 
.متشاد ساوح  شاشتغا  مدوب و  باتک  نیا  فیلأت  لوغشم  نم  هب  میدوب  نمشد  هرصاحم  رد  هک  یلاح  رد 

ظفح زا  هک  مدینـش  ار  یـصخش  يادص  هاگان  مدوب ، ءاشع  هلفان  لوغـشم  .حـْیَُدق  دجـسم  رد  هضیرف  زامن  ءادا  زا  دـعب  يا  هعمج  بش 
یم هک  مه  اـهنآ  دـناوخب و  تسناوـت  یمن  ار  اـعد  نآ  يدـحا  حـیَُدق  لـها  زا  هکنآ  لاـح  تسا و  حاـتتفا » ياـعد   » ندـناوخ لوغـشم 
تقر لامک  اب  یبرع و  هجهل  هب  ار  اعد  صخش ، نیا  عاضوا ، ینوگرگد  هرـصاحم و  لاح  نآ  رد  ًاصوصخ  دندوبن  ظفح  زا  .دندناوخ 

اوکـشن انأ  مهّللا   » هرقف ندناوخ  نیح  رد  دـیدرگ ! نم  بجعت  بجوم  اهنیا  همه  هک  دـناوخ ، یم  تسا ، نآ  بسانم  هک  نزح ، لاح  و 
ضیرم و ریقف و  یـصخش  مدـید  دـناوخ ، یم  تقر  نزح و  لاح  نیا  هب  ار  اعد  هک  تسیک  هک  منیبب  مدـش  وا  هجوتم  انّیبن » َدـْقَف  کیلا 

نیا هک  مدروخ  هطبغ  ...ضرم  رقف و  رد  رباص  رایسب 
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.مرادن ار  لاح  نآ  نم  دراد و  تدابع  رد  یلاح  نینچ  یصخش  روط 

زا مه  وا  .مدومن  اعد  سامتلا  زا  مدرک و  باطخ  وا  هب  .مدرک  یم  شنزرـس  ار  مدوخ  مدوب و  وا  ندناوخ  لاح  ندینـش  لوغـشم  یتدم 
رد هعمج  بش  .تشذـگ  نایرج  نیا  زا  زور  هدزناـپ  .مدرک  شومارف  ار  هیـضق  نیا  مدـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  .درک  اـعد  ساـمتلا  نم 
اعد نیا  امش  مدرک : لاؤس  بجعت  ترثک  زا  .مدید  هتـشذگ  تلاح  نامه  هب  دوب ، يدهم  وا  مسا  هک  ار  صخـش  نامه  دجـسم ، نامه 

.هن تفگ : دیراد ، ظفح  زا  دوش ، یم  هدناوخ  ناضمر  هام  بش  ره  هک  ار 

هب دیاش  هک  مدناوخ  مدوب ، هدینـش  صخـش  نآ  زا  هک  ار  نآ  تارقف  زا  یـضعب  اذـل  دـناد ، یمن  ار  اعد  نیا  مسا  دـیاش  متفگ : دوخ  اب 
.هن تفگ : .دروایب  رطاخ 

.تسا (1) هدوب  هللا  ءایلوا  زا  یکی  ای  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  ای  بش  نآ  رد  اعد  .دنناوخ  هک  متسناد 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  دای  زامن و  ره  بیقعت  هزور _  ره  ياعد  . 2

هراشا

رورسلا روبقلا  لها  یلع  لخدا  مهللا 

ریقف لک  نغا  مهللا 

عئاج لک  عبشا  مهللا 

نایرع لک  سکا  مهللا 

نیدم لک  نید  ضقا  مهللا 

(. ص179 ناسحلا ، يریقبعلا  همجرت   ) رصع یلو  تاکرب  - 1
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بورکم لک  نع  جّرف  مهللا 

بیرغ لک  در  مهللا 

ریسا لک  َّکف  مهللا 

نیملسملا روُما  نم  ٍدساف  لک  حلصا  مهللا 

ضیرم لک  فشا  مهللا 

كانغب انرقف  ّدس  مهللا 

کلاح نسحب  انلاح  َءوس  ّریغ  مهللا 

نیَّدلا اّنع  ضقا  مهللا 

رقفلا نم  اننغا  و 

.ریدق (1) ٍیش  ّلک  یلع  کنا 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هک  دـشوپ  یم  لمع  هماج  لماک  روط  هب  دوش و  یم  باجتـسم  ینامز  قوف ، ياـعد 
: ماگنه نآ  و  دنک ؛ روهظ 

؛ دوش تمعن  روفو 

؛ دنوش لاحشوخ  روبق  لها 

؛ دوش زاین  یب  يریقف  ره 

؛ دوش ریس  يا  هنسرگ  ره 

؛ دوش هدیشوپ  يا  هنهرب  نایرع و  ره 

؛ ددرگ ادا  ینیَد  ره 

؛ دوش لاحشوخ  يا  هدز  مغ  ره 
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ص617. حابصم ، - 1
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؛ دوش دازآ  يریسا  ره 

؛ ددرگ حالصا  يداسف  ره 

؛ دبای افش  یضیرم  ره 

؛ ددرگ ییابیز  نسح و  هب  لیدبت  یتشز  یئوس و  ره  و 

تایاور

.میزادرپ یم  هدش  دراو  ناشلا  میظع  ياعد  نیا  ياهزارف  اب  هطبار  رد  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد 

لوا زارف 

رورسلا روبقلا  لها  یلع  لخدا  مهللا 

.نک دراو  روبق  لها  هب  ار  رورس  یلاحشوخ و  ایادخ 

روبق لها  یلاحشوخ  رورس و 

ربخ هک  ینابز  رگم  دنوش  یمن  رورس  لاحشوخ و  دمآ  رس  هب  ناشرمع  ات  دندرب  رـس  هب  ارهز  فسوی  قارف  رد  رمع  کی  هک  ینانموم 
.تسا هدومن  روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دنوش  راد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عرد  سبل  دـق  هفوکلا و  فجن  یلع  مالـسلا  هیلع  مئاقلاب  یناک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.مئاقلا (1) مایقب  نورشابتی  مهروبق و  یف  نوروازتی  ثیح  کلذ  هربق و  یف  هحرفلا  کلت  هیلع  تلخد  الا  تیم  نموم  یقبیال  ملس و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرز  هک  یلاح  رد  هفوک  تشپ  رب  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  منیب  یم  ایوگ 

ص881. ییاهر ج2 ، راگزور  - 1
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هک تسا  یلاح  رد  نیا  وا و  ربق  رد  رورـس  يداش و  دوش  لخاد  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  ربق  رد  ینموم  چیه  لاح  نآ  رد  هدیـشوپ و  ار 
.دنهد یم  تراشب  رگیدکی  هب  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  مایق  روهظ  دنباتش و  یم  مه  رادید  هب  خزرب  ملاع  اه و  ربق  رد  اه  نآ 

تادوجوم همه  یلاحشوخ 

ءاوهلا و یف  ریطلا  ضرالا و  لها  ءامـسلا و  لها  هب  حرفی  ماشلا  یلا  اهجوتم  هکم  نم  جرخیف  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما 
رحبلا (1) یف  ناتیحلا 

زین نیمز  لها  دنوش  یم  لاحـشوخ  نامـسآ  لها  دنک ، یم  تکرح  ماش  يوس  هب  هدـمآ  نوریب  هکم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سپس 
.دنیامن یم  یلاحشوخ  ایرد  نایهام  دننک  یم  يداش  اوه  ناگدنرپ  دندرگ  یم  رورسم 

روبق و لها  ترسح  ندرک  لیدبت  تهج  اوه و  ناگدنرپ  ایرد و  نایهام  یتح  نیمز  نامسآ و  لها  ینامداش  یلاحـشوخ و  يارب  سپ 
.مینک اعد  مدآ  ملاع و  هدبز  نآ  وررسلا  روفوم  جرف  يارب  ترسم  هب  ناگدرم 

...هراصنا هناوعا و  نم  انلعجا  رصنلا و  هیفاعلا و  جرفلا و  کیلول  لجع  مهللا 

هللا لوسر  تانئاک  هجاوخ  یلاحشوخ  رورس و  يارب  هژیو  هب  مالسلا و  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  یلاحـشوخ  يارب  صخالاب 
زور ره  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعالا 

ص259. ج3 ، همغلا ، فشک  زا  ثیدح 612 ، ص490 ، ج1 ، ییاهر ، راگزور  - 1
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: میراد یلاعت  قح  ترضح  زا  ار  هتساوخ  نیا  دهع  ياعد 

هتیؤرب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ًادمحم  کیبن  رس  مهللا و 

.امن رورسم  یلاحشوخ و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تربمایپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ندمآ  اب  ایادخ 

مود زارف 

ریقف لک  نغا  مهللا 

نک زاین  یب  ار  يریقف  ره  ایادخ !

ناریقف يزاین  یب 

رگم دش  دهاوخن  لح  یعامتجا  گرزب  لضعم  نیا  تسا و  یحانج  يداژن و  ضیعبت  زا  هکلب  تسین  يرادن  زا  نادنمتسم  ارقف و  درد 
يدـهم ماما  همیرک  تلود  رد  رگم  دوش  یمن  ارجا  شا  یعقاو  يانعم  هب  یتموکح  تلود و  چـیه  رد  تلادـع  نیاو  تلادـع  هیاـس  رد 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.طق (1) هلثم  اومعنتی  مل  َامیعن  هنامز  یف  یتما  معنتی 

.دنا هدشندنم  هرهب  ینامز  چیه  رد  هک  دنوش  یم  دنم  هرهب  ییاه  تمعن  زا  يدهم  ترضح  نامز  رد  مدرم 

ذخ لوقیف : ینطعا  يدهم  ای  لوقیف  لجرلا  موقی  سودـک  ذـئموی  لاملا  ...يدـهملا  یتما  یف  نوکی  دـندومرف : ناشلا  میظع  ربمایپ  زاب 
(2)

ص78. ج51 ، راحب ، - 1

ص88. ج51 ، راحب ، - 2
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اطع یلام  نم  هب  دیوگب : دیآ و  يدهم  ترضح  رضحم  هب  ریقف )  ) سکره دوش  هتـشابنا  نمرخ  دننام  لاوما  يدهم  ترـضح  نامز  رد 
.ریگب دیوگ : یم  لمات  نودب  ترضح  نآ  نک 

راب ود  هنایهام  قوقح 

.نیقزر (1) رهشلا  یف  مهقزری  هنسلا و  یف  نیترم  ایاطع  سانلا  یطعی  و  دندومرف ...: مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

.دهد یم  قوقح  رابود  هام  ره  رد  دراد و  ششخب  یتمحرم و  راب  ود  لاس  رد  يدهم  ماما 

دوشن ادیپ  جاتحم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

اهنولبقی ـالف  هتعیـش  نم  جـیواحملا  یلا  مهتاـکزب  هاـکزلا  باحـصا  ُئجی  .هاـکزلا و  یلا  ًاـجاتحم  يرت  ـال  یتـح  ساـنلا  نیب  يوـسی  و 
.مکمهارد یف  انل  هجاحال  نولوقیف : مهیلا  نوجرخیف  مهرود  یف  نورودی  اهنورصیف و 

.یباین و ار  تاکز  هب  دـنمزاین  هک  اج  نآ  ات  دـنک  یم  میـسقت  يواسم  روط  هب  ار  لاوما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما 
یم ییاه  هسیک  رد  ار  دوخ  تاکز  اه  نآ  سپ  دننک  یمن  لوبق  ناشیا  یلو  دـنروآ  نادـنمزاین  دزن  هب  ار  دوخ  تاکز  تاکز  نابحاص 

امش رانید  مهرد و  هب  يزاین  ام  دنیوگ : یم  دنیآ و  یم  نوریب  اه  هناخ  زا  مدرم  دننک  یم  بابلا  قد  ار  اه  هناخ  دنراذگ و 

ثیدح 212. ص390 ، ج52 ، راحب ، - 1
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.میرادن

دجیال تقو  مکیلع  نیتایل  همـسنلا  ارب  هَّبحلا و  قلخ  يذـلاوف  .اومحارت  اوراـبت و  اولـصاوت و  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  اذـل 
.هیلو لضف  هللا و  لضفب  ًاعیمج  سانلا  ءانغتسال  هیف  هفرعی  ًاعضوم  مئاقلا  روهظ  دنع  هل  دجی  ینعی ال  اعضوم  همه  رد  هرانیدل و  مکدحا 

(1)

دنگوس درک و  قلخ  ار  ناسنا  هبح و  هک  ییادخ  نآ  هب  دیئامن  یگدیـسر  هعیـش  ناجاتحم  هب  دینک  محر  یکین و  هلـص و  رگیدـکی  هب 
لآ مئاق  روهظ  نامز  رد  نآ  دباین و  شرانید  مهرد و  ندرک  جرخ  يارب  یهاگیاج  امش  زا  يدحا  هک  دمآ  دهاوخ  امـش  رب  ینامز  هک 

دنهاوخ زاین  یب  مالسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترضح  مظعالا  هللا  یلو  لضفت  یهلا و  لضف  هب  مدرم  همه  اریز  دوب  دهاوخ  مالسلا  هیلع  دمحم 
.دوب

موس زارف 

عئاج لک  عبشا  مهللا 

.امن ریس  ار  يا  هنسرگ  ره  ایادخ 

.درذگ یم  هچ  ناگنسرگ  هب  لاس  لوط  رد  هک  دبایب  ناسنا  ات  تسا  یگنسرگ  معط  ندیشچ  نامه  هزور  بوجو  ياهتلع  زا  یکی 

یم رومام  ار  اه  جـنگ  نابحاص  دـننک و  یم  مارح  نادـنمتورث  رب  ار  يزودـنا  لام  شا  یناهج  تموکح  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما 
.دوش جرخ  یمومع  فراصم  رد  ات  هدروآ  ترضح  دزن  ار  اهجنگ  ات  دنیامن 

ص157. ینامعن ، هبیغلا  - 1
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.هب (1) ُنیعَتسَی  هب و  اوتأی  یتح  هزنک  يذ  لک  یلع  مرح  انمئاق  ماق  اذاف  مالسلا ...:  هیلع  نینموملاریما  لاق 

هک هنوگ  نامه  دوش  هداهن  نافیعـض  ناگداتفا و  ناهد  هب  اذـغ  همقل  نامز  ماما  لامع  طسوت  ترـضح  نآ  تموکح  رد  هک  ییاج  اـت 
.درک یم  هکت  هکت  درخ و  نادنمزاین  يارب  تشوگبآ  ياه  هساک  رد  ار  نان  هک  مشاه  ترضح  ناشیا  دج 

.دراذگ یم  ناگداتفا  ناهد  هب  هرک  همقل  ینعی  ...دبزلا (2)  قعلی  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مراهچ زارف 

نایرع لک  سکا  مهللا 

.ناشوپب ار  ناگنهرب  ایادخ 

نیکاسملاب (3) میحر  ...لاملاب  حمس  يدهملا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

لماک روط  هب  هک  تسا  نابرهم  فوئر و  رایـسب  نایاون  یب  رب  ...دشخب  یم  روفو  هب  ار  لام  هک  تسا  يا  هدنـشخب  مالـسلا  هیلع  يدهم 
...و نکسم  كاشوپ ، كاروخ ، تهج  زا  دنک  یم  نیمات  ار  نیکاسم 

زامن دچیپ  یم  دوخ  هب  هک  يریـصح  اب  دهد و  یم  لئاس  هب  ار  دوخ  سابل  هللا  لوسر  شدج  هک  تسا  ینادـناخ  زا  نابرهم  ماما  نآ  و 
دناوخ و یم 

ص641. ج2 ، ییاهر ، راگزور  ص61 ، ج3 ، یفاک ، لوصا  - 1
ثیدح 917. ص650 ، ج2 ، ییاهر ، راگزور  - 2
.779 ثیدح ص598 ، ج2 ، ییاهر ، راگزور  - 3
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هب هک  دروآ  یم  ربخ  رامع  دـنوش و  یمن  رـضاح  تعامج  زامن  هب  شترـضح  هک  دـنوش  یم  راثیا  نیا  زا  رادربخ  ینامز  نارازگ  زامن 
رد ار  شا  یسورع  نهاریپ  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  شا  هدج  هدماین و  دجـسم  هب  ترـضح  سابل  نتـشادن  تلع 

.رـضخالا بایثلا  نم  هللا  اسک  انموم  اسک  نم  و  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تیاور  رد  .دـشخب و  یم  لئاس  هب  فاـفز  بش 
.دناشوپ (1) یم  ار  وا  یتشهب  ياه  سابل  زا  دنوادخ  دناشوپب  سابل  ار  ینموم  سکره 

مجنپ زارف 

نیدم لک  نید  ضقا  مهللا 

.ار ینویدم  ره  نید  نک  ادا  ایادخ 

.دوش یم  ادا  يدهم  ترضح  نامز  رد  ینویدم  ره  نید 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

ار نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  يراکهدـب  روهظ  راگزور  رد  .هنید  یـضق  الا  ًامراغ  و ال  ... 
.دنک یم  ادا 

یم هدنادرگ  رب  قح  بحاص  هب  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  یقاب  یـسک  ندرگ  هب  یقح  هملظم و  .اهدر و  الا  سانلا  نم  دـحال  هملظم  و ال 
.دوش

.ایاطعلا (2) یف  هلایع  قحلا  هنید و  هنع  یضق  الا  لیتق  لتقی  و ال 

يارب دزادرپ و  یم  ار  وا  هید  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  هتشک  یسک  و 

ج6،ص332. هعیشلا ، لیاسو  - 1
ص224. ج51 ، راونالاراحب ، - 2
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.دوش یم  هداد  رارق  يرمتسم  شا  هداوناخ 

مشش زارف 

.بورکم لک  نع  جرف  مهللا 

.نک تیانع  شیاشگ  ار  يراتفرگره  يادخ 

.همالا (1) نع  يدهملاب  هللا  جرفی 

.دیامن یم  تما  زا  يراتفرگ  عفر  يدهم  ترضح  هلیسو  هب  دنوادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

کلذ كردا  نمل  یبوطف  روج  لیوط و  ٍءالب  دیدش و  کنـض  دعب  هتعیـش  نع  برکلا  جرفملا  وه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.نامزلا

هاکناج یمتـس  ینالوط و  ییالب  تخـس  یهودنا  زا  دعب  تسا و  نایعیـش  زا  اه  هودنا  اهجنر و  هدـننک  فرطرب  يدـهم ) ترـضح   ) وا
.دننک كرد  ار  نامز  نآ  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ 

.یتعیش (2) یلها و  نع  هللا  عفدی  یب  ءایصوالا و  متاخ  انا  دندومرف : زین  نامز  ماما  دوخ  و 

.دنک یم  عفد  منایعیش  نادناخ و  زا  ار  اه  يراتفرگ  اهالب و  نم  هلیسو  هب  دنوادخ  مربمایپ و  يایصوا  متاخ  نم 

جرفلا لیجعتب  ءاعدلااورثکا  تسا : هدمآ  ترضح  نآ  زا  یعیقوت  رد  و 

ثیدح 788. ص600 ، ییاهر ، راگزور  ص114 ، یسوط ، تبیغ  - 1
ص181. ج53 ، راحب ، - 2
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.مکجرف (1) کلذ  ناف 

.تسامش يارب  شیاشگ  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  جرف  ندیسر  اریز  دینک  اعد  رایسب  جرف  لیجعت  يارب 

متفه زارف 

.بیرغ لک  در  مهللا 

.نادرگرب نطو  هب  ار  یبیرغ  ره  ایادخ 

: دندومرف مدومن  لاوس  رمالا  بحاص  هراب  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  دیوگ : یقر  ریثک  نب  دوواد 

.هلها (2) نع  بئاغلا  بیرغلا  دیحولا  دیرطلا  وه 

.دشاب یم  شناکیدزن  زا  ناهنپ  بیرغ و  اهنت و  هدش  درط  وا  و 

نتفای ناـماس  هراـب  رد  شیاـهاعد  زا  یکی  تسا  اـبرغلا  بیرغ  هکلب  هدیـشک  تبرغ  بیرغ و  دوخ  هک  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  يرآ 
دمحم قحب  نیمناغ  نیملاس  مهناطوا  یلا  درلاب  تانموملا  نینموملا و  ءابرغ  یلع  ...كاجان و  نم  قحب  یهلا  دومرف : هک  تسا  نابیرغ 

.نیعمجا (3) هلآ  و 

.نادرگرب ناشنطو  هب  مناغ  ملاس و  ار  تانموم  نینموم و  نابیرغ  ...دننک و  یم  تاجانم  وت  اب  هک  یناسک  قح  هب  ایادخ 

ص181. ج53 ، راحب ، - 1

ص151. ج51 ، راحب ، - 2
.نانجلا حیتافم  ص303 ، ج52 ، راحب ، - 3
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متشه زارف 

.نک اهر  ار  يریسا  ره  ایادخ  ریسا ، لک  کف  مهللا 

.اوناک (1) ثیح  نیملسملا  یبس  هب  دری  دندومرف ...: ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.دنک یم  دازآ  دنشاب  هک  اج  ره  رد  ار  یمالسا  ناریسا  همه  مالسلا  هیلع  يدهم  هلیسو  هب 

ناگرب يدازآ 

یکی تسا و  هدرک  هزرابم  يدج  روط  هب  یگدرب  گنهرف  اب  اذل  تساه  ناسنا  یشنم  دازآ  يدازآ و  رادفرط  مالـسا  هک  ییاج  نآ  زا 
.تسا هداد  رارق  ناگدرب  يدازآ  ار  يراوخ  هزور  ياه  همیرج  زا 

نآ تیبرت  اب  دندرک و  یم  يرادهگن  هناخ  رد  ار  اه  نآ  یتدم  دندیرخ و  یم  ار  نازینک  نامالغ و  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  تارـضح 
ار نازینکو  نامالغ  يرطف  دـیع  ره  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  دـندومن  یم  دازآ  ار  اه  نآ  یمالـسا  فراعم  بادآ و  هب  اـه 

.دندرک یم  دازآ  دنوادخ  ياضر  يارب 

.هقتعا (2) هارتشا و  الا  ًادبع  كرتی  الف  دندومرف ...: مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

.دنک یم  دازآ  درخ و  یم  ار  وا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  يا  هدرب  چیه  روهظ  نامز  رد 

.هباحصا (3) یلع  ضّوعی  ٍكولمم و  لک  قتعی  مث  دندومرف ...: مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص108. نتفلا ، محالملا و  - 1
ص22. ج52 ، راحب ، - 2

ثیدح 683. ص519 ، ج1 ، ییاهر ، راگزور  - 3
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.دزادرپ یم  ناشنابحاص  هب  ار  اه  نآ  تمیق  دنک و  یم  دازآ  ار  ناگرب  همه  هاگنآ 

ءارسالا یلع  ...هعاطلا و  قیفوت  انقزرا  مهللا  دننک : یم  اعد  هنوگ  نیا  ناریسا  يدازآ  يارب  تبیغ  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  و 
.امرف تمحرم  یتحار  يدازآ و  ناریسا  هب  ایادخ  هحارلا (1)  صالخلاب و 

مهن زارف 

.نیملسملاروما نم  دساف  لک  حلصا  مهللا 

.امرفب حالصا  ار  ناناملسم  روما  زا  یبارخ  يداسف و  ره  ایادخ 

.اهداسف (2) دعب  هّمُالا  حلصیل  ملس ...  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.دنک یم  حالصا  داسف ، هب  يراتفرگ  زا  دعب  ار  تما  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هلیسوب  ادخ 

: دندومرف مدرم  قح  قاقحا  هنیمز  رد  زین  و 

.ُهّدرَی (3) یتح  هعزتنا  یش  ناسنا  سرض  تحت  ناک  ول  یتح و  ملاظملا  يدهملا  ُّدَر  ُُغلبی  َ

دریگ و یم  ار  نآ  دشاب  يرگید  نادند  ریز  یسک  قح  رگا  هک  دنک  یم  متس  عفر  ناگدیدمتس  زا  نانچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
.دنادرگ یم  رب  شبحاص  هب 

.نانجلا حیتافم  - 1
ص83. ج51 ، راحب ، - 2

.786 ثیدح ص600 ، ج2 ، ییاهر ، راگزور  - 3
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تانامالا و يدؤت  تادابعلا و  یلع  سانلا  لبقی  ابرلا و  بهذی  رمخلا و  برـش  انزلا و  بهذـی  و  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
.رایخالا (1) یقبت  رارشالا و  کلهت 

یبوخ هب  ار  اه  تناما  دـنروآ  یم  يور  تعاطا  تدابع و  هب  مدرم  دور  یم  نیب  زا  يراوخاـبر  یکلا و  تابورـشم  عورـشم  اـن  طـباور 
.دننام یم  یقاب  حلاص  دارفا  دنوش و  یم  دوبان  مدرم  رارشا  دننک  یم  تیاعر 

.درادن هار  هوشر  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تلود  رد  یشُّرلا (2)  همکح  یف  ذخأی  و ال  دومرف : زین  و 

ّنِرّهطیل روجلا و  ءارُما  کنع  ََّنلِزعَیل  نیـضارملا و  مکنع  نضبقیل  ءوَّسلا و  َهاـضق  مکنع  َّنَعِزنَیل  ندومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  و 
.شاغ (3) لک  نم  ضرالا 

ار هشیپ  متـس  نامکاح  دنک و  یم  هاتوک  ناترـس  زا  ار  يراکـشزاس  تسد  دنک و  یم  رانک  رب  ار  دـب  نایـضاق  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.دزاس یم  كاپ  راکبیرف  زاب و  گنرین  ناسنا  ره  زا  ار  نیمز  دیامن و  یم  لزع 

مهد زارف 

ضرالا هجو  یلع  یقبی  و ال  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .نک  تمحرم  افـش  ار  نارامیب  همه  ایادـخ  ضیرم : لـک  فشکا  مهللا 
.انب (4) هءالب  هنع  هللا  فشک  الا  یلتبم  دعقم و ال  یمعا و ال 

ثیدح 787. ص600 ، ج2 ، ییاهر ، راگزور  - 1
.876 ثیدح ص637 ، ج2 ، ییاهر ، راگزور  - 2

ص120. ج51 ، راحب ، - 3
ص62. ج53 ، راحب ، - 4
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یم فرط  رب  ار  وا  يرامیب  تیبلها  اـم  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دـنام  یمن  نیمز  يور  رب  يدـنمدرد  ریگ و  نیمز  اـنیبان ، چـیه 
.دنک

.یضرملا (1) هب  یفشَا  یمَعلا و  َنِم  هب  يربُا  و  دیامرف : یم  هک  لاعتم  يادخ  لوق  زا  هدش  دراو  حول  ثیدح  رد  و 

.مهد یم  افش  ار  رامیب  انیب و  ار  روک  يدهم  تسد  هب  و 

.َيِوَق (2) فیعض  يذ  نِم  َئَِرب و  ههاع  يذ  نم  یتیب  لها  مئاق  كردا  نم  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

دنمورین اناوت و  دـشاب  یناوت  ان  فعـض و  راچد  رگا  دریگ و  افـش  دوش  راتفرگ  يرامیب  هب  رگا  دـنک  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  سکره 
.ددرگ

: دومرف زین  و 

.يدهملا (3) هعیش  نم  قحلا  يدقتعم  نع  ههاع  لک  لوزت  و 

.دبای یم  افش  دشاب  مالسلا  هیلع  يدهم  نایعیش  زا  دشاب و  هتشاد  قح  هب  داقتعا  هک  یضیرم  ره 

دنک (4) افش  بسک  هدزمغ  دنمدرد  رهوا  لامج  رب  يرظن  زا  هک  نآ  تسا  يدهم 

: هدمآ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياعد  رد  و 

.امرفب تمحرم  یتحار  افش و  نیملسم  نارامیب  هب  و  ایادخ ! هحارلا  ءافشلاب و  نیملسملا  یضرم  یلعو 

.19 ثیدح ص77 ، ج1 ، ییاهر ، راگزور  - 1
.495 ثیدح ص421 ، ج1 ، ییاهر ، راگزور  - 2
.496 ثیدح ص421 ، ج1 ، ییاهر ، راگزور  - 3

«. ناسح  » زا رعش  - 4
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مهدزای زارف 

.امرفب فرط  رب  ار  ام  زاین  رقف و  تا  يزاین  یب  هب  ایادخ  .كانغب  انرقف  دس  مهللا 

.دشاب تروص  ود  هب  دناوت  یم  اعد  نیا  رد  انغو  رقف  هژاو 

يرهاظ يدام و  . 1

ینطاب يونعم و  . 2

دهاوخ هک  یتمعن  دوجو  هلیـسو  هب  يدام  رقف  هک  دوش  یم  دابآ  نیمات و  يونعم  يدام و  تهج  ودره  زا  ناسنا  يودـهم  تموکح  رد 
.دش دهاوخ  فرط  رب  دوش  یم  لصاح  ناسنا  يارب  هک  یتعانق  عبط و  تعانم  هلیسو  هب  مه  يونعم  رقف  دوب و 

.دابعلا (1) بولق  یف  ینغلا  هللا  یقلا  يدهملا  جرخ  اذا  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.دهد یم  رارق  ار  يزاین  یب  انغ و  شناگدنب  همه  ياه  لد  رد  ادخ  دنک  مایق  يدهم  ماما  هک  يرصع  رد 

هورثلاو (2) ینغلاب  تانموملا  نینموملا و  ءارقف  یلع  لضفت  و  تسا ...: هدمآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياعد  رد  و 

.امرف لضفت  تورث  يزاین و  یب  نموم  نانز  نادرم و  زا  ناریقف  هب  ایادخ 

ص171. نتفلاو ، محالملا  - 1
.نانجلا حیتافم  - 2
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مهدزاود زارف 

.کلاح نسحب  انلاح  ءوس  ریغ  مهللا 

.هد رییغت  تدوخ  یلاح  کین  هب  ار  ام  یلاح  دب  ایادخ 

يامن مامت  هنیئآ  هک  لماک  ناسنا  زا  ییوب  گـنر و  دوش و  یهلا  قـالخا  بادآ و  هب  بدوم  هک  دوش  یم  لاـح  شوخ  ناـسنا  یناـمز 
نآ دیامن  نیزم  یهلا  هدیمح  تافص  هب  ار  دوخ  دوجو  هیلخت و  یناطیش  یناسفن و  تافص  زا  ار  شدوجو  تکلمم  .دربب و  تسا  یهلا 

.نسحا لمکا و  یلعا و  دح  رد  مه 

(1) لاحلا .» نسحا  یلا  انلاح  لّوح  : » میئوگ یم  لاس  لیوحت  ياعد  رد  هک 

.نک لدبم  تالاح  نیرتهب  هب  ار  ام  لاح 

.دوش یناطیش  تافص  نیزگیاج  ینامحر  تافص  هک  دوش  یم  لاح  کین  ناسنا  يزور 

ضیعبت ياج  هب  تلادع  . 1

تنایخ ياج  هب  تناما  . 2

توادع ياج  هب  تبحم  . 3

رفک ياج  هب  رکش  . 4

عّقوت ياج  هب  نّیدت  . 5

هئیس ياج  هب  هنسح  . 6

تتشت ياج  هب  ربدت  . 7

.زورون دیع  لامعا  نانجلا ، حیتافم  - 1
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یفنم نیقلت  ياج  هب  تبثم  نیقلت  . 8

سای ياج  هب  دیما  . 9

نامر ياج  هب  نآرق  . 10

ایر ياج  هب  اضر  . 11

ردص قیض  ياج  هب  ردص  .هعس   12

زاوآ وزاس  ياج  هب  زاین  زار و  . 13

قلمت ياج  هب  لکوت  . 14

لئاست ياج  هب  لسوت  . 15

مناوت یمن  ياج  هب  مناوت  یم  . 16

دوش یمن  ياج  هب  دوش  یم  . 17

يوه ياج  هب  ادخ  . 18

تیقر ياج  هب  تیدوبع  . 19

...و ینیبدب ، ياج  هب  ینیبشوخ  . 20

مهدزیس زارف 

.نک ادا  ار  ام  نید  ایادخ  .نیدلا  انع  ضقا  مهللا 

انتعیش دنع  هل  ناک  نم  الا  .ملاعلا  عیمج  یف  يدانی  نا  يدهملا  ُلدَع  ئِدتَبَی  ام  لوا  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.هایا (1) هیفویف  كالمالا  هضفلا و  بهذلا و  نم  هرطنقملا  ریطانقلا  نع  ًالضف  هلدرخلا  هموثلادری و  یتح  رکذیلف ، نید 

.889 ثیدح ص641 ، ج2 ، ییاهر ، راگزور  - 1
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یم مالعا  ناهج  رساترس  رد  هک  تسا  نیا  دوش  یم  رهاظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تلادع  زا  هک  يزیچ  نیلوا 
لدرخ ددع  کی  ای  ریـس و  هناد  کی  رادـقم  هب  یـسک  رگا  .دـنک  يروآ  دای  تسا  راکناتـسب  ام  نایعیـش  زا  یکی  زا  سکره  هک  دوش 
رادقم ره  سکره  دنشاب ، راکبلط  هرقن  الط و  زا  رانید  مهرد و  نارازه  هک  یناسک  هب  دسر  هچ  ات  دنک  یم  اطعا  وا  هب  دشاب  راکناتـسب 

.دنک یم  اطع  وا  هب  دشاب  راکبلط 

مهدراهچ زارف 

.امن لیدبت  يزاین  یب  هب  ار  ام  زاین  رقف و  ایادخ  رقفلا  نم  اننغا  و 

.دوش یمن  مامشتسا  یتفرعم  يدام و  رقف  يوب  يودهم  هلضاف  هنیدم  رد 

.دوش یمن  تفای  تاکز  قحتسم  هک  ییاج  ات  دنرب  یم  رسب  شمارآ  شیاسآ و  رد  يرشب  عماوج  همه  همیرک  تلود  نآ  هیاس  رد 

رورسلا روفوم  جرف  اب  تسا  دیما  میریگ  یم  کین  لاف  هب  مالسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  مان  هب  ار  فیرـش  ياعد  نیا  ندوب  دنب  هدراهچ 
تیدوبع تلادع و  تیرح  تینما ، هب  رشب  ینطاب ، يرهاظ ، يورخا ، يویند ، يونعم ، يدام ، تالکـشم  عفر  باتملاع و  دیـشروخ  نآ 

.دوش لیان  لماک 

.دشاب یم  تمکح  اب  هارمه  هک  تسادخ  تردق  زا  نخس  اعد  نیا  شخب  نایاپ  .ریدق  ءیش  لک  یلع  کنا 

هدنز و يدامتم  نورق  يارب  ار  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  شدوخ  یلو  حلاص و  هدنب  دـناوت  یم  تسا  رداق  زیچ  ره  رب  هک  ییادـخ  نآ 
وا تیشم  هک  ینامز  دنک و  يرادهگن  طاشن  اب  ملاس و  حیحص و 
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.دنک رهاظ  ار  وا  رشب  تاجن  يارب  تفرگ  رارق 

دراد هجیتن  ود  دناوخب  ار  روبزم  ياعد  سکره  هتکن :

دزرمآ یم  ار  شناهانگ  دنوادخ  . 1

.تسا هدرک  اعد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  جرف  يارب  ًانمض  . 2

اعد نیا  سکره  همیقلا (1)  موی  یلا  هبونذ  هل  هللا  رفغ  هبوتکملا  دعب  ناضمر  رهـش  یف  اعدلا  اذهب  اعد  نم  هدومرف : ناشلا  میظع  ربمایپ 
.دشخب یم  تمایق  زور  ات  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دناوخب  یبجاو  زامن  ره  زا  دعب  ناضمر  هام  رد  ار 

رخآ ههد  ياه  بش  ياعد  . 3

حرطم ار  تجاح  هدفه  میناوخ  یم  شتافـص  ءامـسا و  هب  ار  دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ههد  بشره  ياعد  رد 
: میهاوخ یم  ادخ  زا  تسا  تباجا  زمر  هک  مالسلا  هیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  زا  دعب  .مینک  یم 

! ایادخ

.یتسرف دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  . 1

.یهد رارق  ادعس  هرمز  رد  بش  نیا  رد  ارم  مسا  . 2

.یهد رارق  ادهش  هرمز  رد  ارم  نطاب  حور و  . 3

.یهد رارق  نیلع  یلعا  رد  ارم  يراکوکین  . 4

.يزرمایب بش  نیا  رد  ارم  يراک  هانگ  . 5

ص222. یمعفک ، نیمالا  دلب  - 1
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.دریگ ياج  مبلق  ناج و  رد  هک  نک  متیانع  ینیقی  . 6

.دربب نم  زا  ار  کش  هک  راد  مینازرا  ینامیا  . 7

.مشاب وت  تمسق  هب  یضار  . 8

.نک اطع  هنسح  ام  هب  ایند  رد  . 9

.نک اطع  هنسح  ام  هب  ترخآ  رد  . 10

.نک ظفح  نازوس  شتآ  زا  ار  ام  . 11

.راد ینازرا  نم  هب  ار  دوخ  دای  بش  نیا  رد  . 12

.نک اطع  نم  هب  ار  تیاهتمعن  رکش  بش  نیا  رد  . 13

.نک يزور  ام  هب  تیوس  هب  تبغر  قوش و  بش  نیا  رد  . 14

.نک تیانع  نم  هب  هیرگ  هبانا و  تلاح  بش  نیا  رد  . 15

.نک یعقاو  هبوت  هب  قفوم  ارم  بش  نیا  رد  . 16

.هد (1) قیفوت  يدرک  قفوم  نآ  رب  ار  دمحم  لآ  دمحم و  هک  هچ  نآ  هب  ارم  بش  نیا  رد  . 17

ناراوگرزب نآ  رب  ادتبا  رد  .تسا  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  تیالو  نامه  اعد  نیا  رد  هدش  حرطم  ياه  هتـساوخ  تباجا  زمر 
يدهم ترـضح  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  یکی  میناد  یم  میئامن و  یم  حرطم  ار  دوخ  هتـساوخ  دـعب  میتسرف  یم  تاولـص  دورد و 

.دشاب یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

رارق ادعس  هرمز  رد  بش  نیا  رد  ارم  مسا  ایادخ  : » مییوگ یم  رگا 

، یفاک ( ؛ ...و ادهشلا  عم  یحور  ءادعـسلا و  یف  هلیللا  هذه  یف  یمـسا  لعجت  نا  دمحم و  لا  دمحم و  یلع  یلـصت  نا  کلئـسا  - .... 1
(. ص164 ج4 ،
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ماما هک  میور ، یم  هریبک  هعماج  ترایز  غارـس  هب  باوج  يارب  تسیچ ؟ هب  ناسنا  تواقـش  تداعـس و  تسا ؟ یـسک  هچ  دیعـس  هد ،»
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه 

(1) مکاداع ؛ نم  َکَلَه  مکالاو و  نم  َدَعَس 

.دراد توادع  امش  اب  هک  تسا  یسک  دنمتواقش  و  دراد ، ار  تیب  لها  امش  تیالو  هک  تسا  یسک  دیعس 

هدـمآ یتیاور  رد  تسیچ ؟ ترخآ  اـیند و  هنـسح  نک ،» يزور  اـم  هب  ترخآ  رد  هنـسح  اـیند و  رد  هنـسح  ایادـخ  : » میئوگ یم  رگا  و 
: تسا

(2) ....و » دشاب  یم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تدوم  تیالو و  نامه  ترخآ  ایند و  هنسح  »

ماما رب  لسوت  دیوج  یسک  ره 

مادم دشاب  تیفاع  رد  نامگ  یب 

تاجن رد  دریگب  رگ  ار  ینماد 

تابث رب  ار  وا  دشاب  یئاهر  رد 

رود هب  دشاب  نانچمه  کلاهم  زا 

رون هب  ددرگ  امنهر  تملظز  نوچ 

تسا هدنناوخ  قح  يوس  شیامنهر 

تسا هدنیاپ  وا  داشرا  هر  رد 

ماقم ره  رد  وا  مکح  يدینش  رگ 

ماما زا  ریغ  نینچنیا  دشابن  سک 

ماع صاخ و  تبحم  رد  ینیب  هکنیا 

ماود رب  هتفرگ  ار  کی  ره  قشع 

دیدپ دش  شزمر  هک  دشاب  تهج  نیز 
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دیعس دش  دش ؛ ناخرلگ  رای  هک  ره 

دای دنگوس  منک  انعم  نیا  رد  نم 

داد مسر و  منیمه  اهنت  دوب  هک 

رای دیدرگ  ناخر  وکین  اب  هک  ره 

راگتسر مه  دبای و  تداعس  مه 

دیزگ ار  تموصخ  هار  رگا  کیل 

دیرخ (3) ار  تکاله  دوخ  تاجن  رد 

.هریبک هعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 1
.یطویس روثنملا  ّرّّّد   ُ ریسفت زا  ًهنسح » فرتقی  نم  و  ، » يروش هروس  هیآ 23  لیذ  ص1003 ، ج36 ، رئاصبلا ، ریسفت  - 2

(. تیالو تقیقح  هریبک ، هعماج  حرش  «. ) راز  » هب صلختم  نایدرمز ، دمحا  زا : رعش  - 3
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مالسلا هیلع  يدهم  دای  رحس و  ياعد 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هک  میوش  یم  روآ  دای  یهلا  لالج  لاـمج و  ءامـسا  رحـس و  ياـعد  ندـناوخ  عقوم 
.تسا یهلا  لالج  لامج و  ءامسا  رهظم 

اَِهب (1) ُهوُعْداَف  یَنْسُْحلا  ءاَمْسَألا  ِهِّللَو 

.دیناوخب ار  ادخ  اه  نآ  هلیسو  هب  سپ  تسا ، ییانسح  يامسا  ادخ  يارب 

دیاب وا  هطـساو  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نبا  تجح  سدـقم  دوجو  یهلا ، مظعا  مسا  نسحا و  مسا  زراب  قادـصم 
.میناوخب ار  ادخ 

(2) ءافِش ؛» ُهرکذ  ءاود و  همسا  نم  ای  : » میناوخ یم  لیمک  ياعد  رد  زین 

.تسا دنوادخ  تافص  ءامسا و  لماک  رهظم  رکذ  دای و  يدهم ، رکذ  دای و  يرآ ؛ تسا ؛ افش  ترکذ  اود و  تمسا  هک  ییادخ  يا 

(3) هللارکذ ؛ نم  انرکذ  نا  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

.تسا ادخ  دای  ام  دای  انامه 

دنوادخ تسا ، هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ججحلا  نماث  ترـضح  راب  ررد  ناسل  زا  هک  نأشلا  میظع  ياعد  نیا  رد 
: میناوخ یم  ریز  تافص  هب  ار 

.180 فارعا : - 1
ص67. نانجلا ، حیتافم  - 2
ص241. یعادلا ، هدع  - 3
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.توربج تایآ ، َّنَم ، ّولع ، کُلم ، ناطلس ، فرش ، لوق ، ملع ، تردق ، ّتیشم ، تزع ، تمحر ، رون ، تمظع ، لالج ، لامج ، ءاهب ،

(1) ُّیهب .…  کئاهب  لک  ُهاهب و  َاب  کئاهب  نم  کلأسا  ینا  مهللا 

یمن بلط  يزیچ  نآ  یپ  رد  میناوخ ، یم  شتافـص  همه  نیا  هب  ار  ناحبـس  دنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  اعد  نیا  رد  بیجع 
نان و یلو  میناوخب ، ار  ادخ  تسا ، هاگرحـس  نامه  هک  ناضمر ، هام  ياه  بش  جوا  رد  هک  دـننامهفب  ام  هب  دـنا  هتـساوخ  ایوگ  مینک ؛

هیلع نامز  ماما  وا و  تیالو  تفرعم و  سب و  میهاوخب و  ار  ادـخ  ادـخ ، زا  هک  میـسرب  ییاج  هب  تفرعم  تهج  زا  هکلب  میهاوخن ، یبآ 
.تسا (2) كالم  وا  اب  هقشاعم  ادخ و  ندناوخ  فرص  هک  ار  مالسلا 

.تسا تدابع  حور  زغم و  ندرک ، اعد   (3) هدابعلا ؛ ّخم  ءاعّدلا  : دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.نیریش یلیخ  تیاور  کی  هب  مینک  یم  هجوت  اج  نیا  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

ص94. ج 98 ، راونالا ، راحب  - 1
: درک لقن  رقابلا ( رفعجوبا  زا  رفعج  نب  یـسوم  مردپ  دندومرف : دییأت  اضر  ماما  .دـناوخ  یم  ناهاگ  رحـس  رد  رقاب  ماما  ار  اعد  نیا  - 2
رد مظعا  مسا  هک  منک  دای  دنگوس  رگا  .دندرک  یم  هلتاقم  ریـشمش  اب  نآ  ندـناوخ  رـسرب  دنتـسناد  یم  ار  اعد  نیا  تمظع  مدرم  رگا 

نامتک دنتـسه  نارکنمو  نایوگغورد  نیقفانم و  نامه  هک  نالها  ان  زا  دیناوخب و  ار  اعد  نیا  سپ  ما ، هتفگ  تسار  دـشاب  یم  اعد  نیا 
.تسا هلهابم  ياعد  هب  فورعم  اعد  نیا  .دینک 

ص446. ج1 ، راحبلا ، هنیفس  - 3
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: دومرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  مردپ 

: مدرک ضرع  يراد ؟ لیم  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مردپ  مدش ، رامیب  تخس  يزور 

؛ یل هّربدی  ام  يوس  ّیبر  یلع  حرتقا  نمم ال  نوکا  نا  یهتشا  »

«. دیامرف ریبدت  نم  يارب  ادخ  هچ  نآ  زج  مهاوخن ) يا  هتساوخ   ) مشاب هتشادن  دنوادخ  هب  يداهنشیپ  هک  مشاب  نانچ  مراد  تسود 

يزاین ایآ  تفگ : وا  هب  لـیئربج  یتقو  يا ، هدـش  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  دـننامه  وت ! رب  نیرفآ  : » دومرف مراوگرزب  ردـپ 
(1) تسا .» ینابهگن  لیکو و  بوخ  تسا و  یفاک  نم  يارب  وا  هکلب  مرادن ، يرظن  راهظا  لاعتم  دنوادخ  لباقم  رد  تفگ : يراد ؟

لاؤس باوج 

: هدومرف تسا  هتشاد  یلمآ  هداز  نسح  همالع  هک  یّلح  هار  تساوخرد  باوج  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

تمحر و رون و  تمظع و  لالج و  لامج و  ءاهب و   » نآ رد  هک  نکن  شومارف  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  رحـس  ياعد 
.تسا (2) رت  نیریش  نیرفآ  تشهب  تسا ، نیریش  تشهب  رگا  تسین ، ناملغ » روح و   » زا یفرح  تسا و  فرش » ملع و 

ص67. ج46 ، راونالا ، راحب  - 1
.هیولع روپ  نیسح  دومحم  هتشون  ص54 ، ج1 ، هعفان ، راکذا  - 2
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مالسلا هیلع  يدهم  دای  یلامث و  هزمحوبا  ياعد 

باوبا و  ًهحابم ؛ َکلّما  نمل  کلضفب  هناعتـسالا  و  ًهعَرتم ؛ کیلا  ءاجّرلا  لهانم  و  ًهعِرـشُم ؛ کیلا  بلاطملا  َُلبُـس  ُدِجا  ینا  مهللا  .فلا 
؛ ًهحوتفَم نیخراّصلل  کیلا  ِءاعدلا 

نتـسج يرای  مبای و  یم  بآرپ  تهاگرد  هب  ار  ناگدنب  دیما  ياه  مشچ  منیب و  یم  زاب  وت  يوس  هب  ار  قلخ  جـیاوح  هار  نم  ادـخ ! يا 
.تسا زاب  وت  يوس  هب  ناهاوخدایرف  ياعد  ياهرد  تسا و  ناسآ  حابم و  تسا ، وت  دنموزرآ  هک  سک  ره  يارب  تمرک ، لضف و  زا 

راک کمک  وزرآ و  دیما و  و  یحور ) یمسج ، يورخا ، يویند ، يونعم ، يدام ،  ) جیاوح هب  ندیسر  هار  اهنت  زورما  میوش  یم  روآدای 
دودـسم هتـسب و  شترـضح  هب  لسوت  تفرعم و  نودـب  اعد  ياهرد  .دـشاب  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ناـگراچیب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  .دوش  یم  زاب  شدادجا  زیزع و  يدهم  رب  تاولص  دورد و  اب  هک  تسا 

(1) ملس ؛  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  یّلصی  یتح  بوجحم  ٍءاعد  ُّلک 

.دتسرفب تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هدننک  اعد  هک  نیا  رگم  دسر ، یمن  تباجا  نامسآ  هب  ییاعد  چیه 

؛ ِهفاسَملا بیرق  کیلا  َلِحارلا  َّنَا  .ب و 

.تسا کیدزن  رایسب  شهار  دنک ، رفس  وت  يوس  هب  سک  ره  و 

لاصیا  » هکلب قیرط » هئارا   » ار وا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  دوش  یم  کیدزن  هللا  یلا  کلاس  تفاـسم  یتروص  رد 
تفاسم اهنت  هن  ّالا  دنک و  بولطملا » یلا 

ش10794. ص3164 ، ج7 ، همکحلا ، نازیم  - 1
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رد فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  دوـخ  هک  دـسر  یمن  دـصقم  هب  زگره  هک  دور  یم  ههاریب  هب  هکلب  تسا ، رود 
: دندومرف شرضحم  هب  املع  زا  یکی  فرشت 

(1) انراکنال ؛ قواسم  تیبلا  لها  انقیرط  ریغ  نم  فراعملا  بلط 

.تسا ام  راکنا  اب  يواسم  تیب ، لها  ام  قیرط  ریغ  زا  فراعم  مولع و  ندرک  بلط 

: میناوخ یم  زین  سدقم  بادرس  رد  ترضح  نآ  همان  ترایز  رد 

(2) کله ؛ هریغ  کلس  نم  يذلا  هللا  لیبس  ای  کیلع  مالسلا 

.دوش كاله  دیوپ ، هر  نآ  ریغ  سک  ره  هک  ادخ  هار  يا  وت  رب  مالس 

رادیدپ اج  ره  وت  راثآ  دوب 

راثآ هچره  وت  زا  دراد  یناشن 

دراد هک  دشاب  نآ  سانشن  ادخ 

راکنا (3) وت  رونلارهاب  دوجو 

....کقلخ نع  بجتحت  کنا ال  .ج و 

.دنکفا یم  باجح  وت  اه و  نآ  نیب  هک  تسا  قلخ  دب  لامعا  انامه  یتسین ، بوجحم  قلخ  زا  وت  ایادخ !

دب لامعا  هطـساو  هب  رگم  تسا ، هتفرگن  رارق  تبیغ  هدرپ  تشپ  هدشن و  بیاغ  ام  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح 
.تّما

: دومرف مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دوخ 

(4) مهنم ؛ هرثؤن  ههرکن و ال  اّمم  انب  لصّتی  ام  ّالا  مهنع  انسبحی  امف 

ص60. ج3 ، يدهم ، ترضح  ناگتفیش  - 1
ص526. نانجلا ، حیتافم  - 2

ص390. تسود ، رذگهر  زا  يدرگ  - 3
ص177. ج 53 ، راونالا ، راحب  - 4
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دـسر و یم  ام  هب  ناشیا  زا  هک  دـنیاشوخان  تسا  ییاهزیچ  ناـمه  دراد  یم  هدیـشوپ  نایعیـش ] ناـنآ =[  زا  ار  اـم  هک  يزیچ  اـهنت  سپ 
.دور یمن  راظتنا  نانآ  زا  تسین و  ام  دنیاشوخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هنیمز  نیا  رد 

.دنادرگ (1) رود  ناشیا  ترواجم  زا  ار  ام  دنک  یم  بضغ  دوخ  قلخ  رب  ادخ  هک  ینامز 

رادید عنام  هانگ 

لامعا یتقایل و  یب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  يونعم  يرـصنع و  سدـقم  دوجو  زا  اـم  يروجهم  تیمورحم و  ّتلع  نیرت  یلـصا 
یم بلـس  اـم  زا  ار  یهلا  تمعن  نیرترب  زا  يریگ  هرهب  قـیفوت  دزیگنا و  یمرب  ار  یهلا  بضغ  رهق و  هک  یلاـمعا  تسا ؛ اـم  تسیاـشان 

.دنک یم  رود  دوخ  ماما  زا  ار  ناسنا  هنوگ  متس  ياهراتفر  هانگ و  يرآ ، .دنک 

.مینارورپب رس  رد  ار  یتسه  دوجو  نیرت  كاپ  اب  رادید  طابترا و  يوزرآ  هانگ  یگدولآ و  اب  هک  تسا  هدوهیب  یهاو و  سب  یلایخ 

نامز ماما  زا  ار  ناسنا  جـیردت  هب  ددرگن ، كاپ  هبوت  کشا  یبلق و  ینامیـشپ  اب  رگا  یهلا ، تامرحم  باکترا  يراک و  هانگ  رارمتـسا 
نینچ البرک  رد  هچنانچ  دراد ، یم  او  زیتس  گنج و  هب  شماما  لباقم  رد  ار  وا  هدرکاـن  يادـخ  هک  ییاـج  اـت  دـنک ، یم  رترود  رود و 

: دیامرف یم  تجهب  هللا  تیآ  ترضح  هنیمز  نیا  رد  .دش 

(. ص343 ج1 ، یفاک ، لوصا  مهراوج » نع  اناحن  هقلخ  یلع  یلاعت  كرابت و  هللا  بضغاذا  رقابلا ( لاق  - 1
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یـسرتسد ترـضح  نآ  هب  ارچ   » دییامرفب رگا  .تسا  ترـضح  نآ  زا  ام  رادـید  باقن  باجح و  تامّرحم ، باکترا  تابجاو و  كرت 
.تسا (1) یضار  ام  زا  نیمه  هب  وا  دیتسین »؟ مزتلم  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  ارچ   » تسا نیا  باوج  میرادن »؟

تسا قلطم  ضیف  وا  سدقم  دوجو  هنرگو  تسا ، ام  یلباقان  یهاتوک و  ببس  هب  همه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ام  يروجهم  يرود و 
.تسین یلخب  یهاتوک و  چیه  نآ  رد  و 

الاح هک  تفرگ  ار  وا  زین  ینارگن  یتحاران و  تفرگ ، ناراب  نوچ  هار  هنایم  رد  دنداد ، رادید  لصو و  هدعو  ار  شورف  نوباص  درم  نآ 
؛ ینوباص ٌلجر  ّهنا  ُهوّدُر  : » دومرف هک  دینش  ییادن  الوم  همیخ  هناتـسآ  رد  ...دور  یم  نیب  زا  ما ، هدرک  نهپ  ماب  تشپ  هک  ییاه  نوباص 

«. تسا ینوباص  يدرم  وا  انامه  دینادرگزاب !! دیراذگاو و  ار  وا   (2)

ایآ یقداص و  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  شیوخ  تبحم  ياعدا  رد  ایآ  و  تسیچ ؟ تلد  یلـصا  قلعت  هک  رگنب  تقد  هب  کنیا  هعیـش ! يا 
اهاوه مامت  رب  اپ  تخاس و  هلدکی  ار  لد  دیاب  زیزع ، نآ  رادید  هب  ندش  لئان  يارب  يا ؟ هظحل  ییوزرآ  ای  تسا  یعقاو  ترادید  قوش 

.تشاذگ یناسفن  ياه  هتساوخ  و 

: تسا هدورس  ابیز  هچ  یناشاک  ضیف 

تسا ناهن  ارچ  ام  زا  تبوخ ، يور  هک  متفگ 

تسا نایع  مخر  هنرو  یباجح  دوخ  وت  اتفگ 

لاس 1387. نابآ ،  23 روهظ ، يوس  هب  رامش  زور  - 1
ص134. ج2 ، ناسحلا ، يرقبع  - 2
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یتسه وت  ات  هک  اتفگ  یک ؟ ات  قارف  متفگ 

تسا نامه  نخس  اتفگ  تسا ؟ نیمه  سفن  متفگ 

....هینسلا (1) کعیانص  نیا  هعساولا  کتمحر  نیا  هئینهلا  کبهاوم -  نیا  .د 

؟ وت ياهب  رپ  ياه  تمحرم  وت و  هعساو  تمحر  و  اراوگ ، ياه  تبهوم  تساجک 

هک تسا  توارط  اب  انعر و  یناوج  نوچمه  یهلا  تیـشم  هب  زونه  دراد و  رمع  لاـس  زا 1170  شیب  هک  تسا  زیزع  يدـهم  نامه  هک 
.دوش یم  نایامن  هلاس  لهچ  يدرم  دننام  روهظ  عقوم 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  ریبک و  نشوج  ياعد 

، اعد نیا  دشاب (3) یم  ریبک » نشوج  ياعد   » ندـناوخ ناضمر (2)  كرابم  هام  لوا  بش  لامعا  زا  یکی  یـسلجم  موحرم  لقن  رب  اـنب 
.دوش یم  هدناوخ  دنوادخ  مسا  هد  یلصف  ره  رد  دراد و  لصف  دص  هک  ارچ  تسا ؛ لاعتم  يادخ  مسا  رازه  رب  لمتشم 

: تفگ دیاب  لصف  ره  رخآ  رد  هک 

؛ ّبر ای  رانلا  نم  انصّلخ  ثوغلا  ثوغلا  تنا  الا  هلا  ای ال  کناحبس 

يا ، نک دازآ  ترهق  شتآ  زا  ار  اـم  .مدروآ  هاـنپ  وت  هب  مدروآ ، هاـنپ  وت  هب  تسین ، ییادـخ  وت  زج  هک  ییادـخ  يا  وت  یهّزنم  كاـپ و 
.نم راگدرورپ 

یلامث هزمحوبا  ياعد  یمق _  ثدحم  نانجلا  حیتافم  - 1
ص127. داعملاداز ، - 2

.نیسای لآ  ترایز  یمق ، ثدحم  نانجلا  حیتافم  - 3
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.مّنهج شتآ  زا  يدازآ  فده  هب  دوش ، یم  رارکت  راب  تسیود  اعد ، نیا  رساترس  تسا ، سرداد »  » يانعم هب  هک  ثوغلا »  » هملک

ءامـسا و رهظم  نامز  ماما  اریز  تسا ؛ هتفر  راک  هب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  همان  ترایز  رد  ثوغلا »  » هژاو نیمه 
: تسا یهلا  تافص 

رد میناد و  یم  سردایرف »  » دـنوادخ دـننام  ار  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هک  .هعـساولا (1)  همحرلا  ثوغلا و  ...اهیأ و  کـیلع  مالـسلا 
.میناوخ یم  ار  وا  تالکشم ،

: هتکن

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  زامن  رد  هک  روط  نامه  ثوغلا »  » مییوگ یم  راب  تسیود  یهلا  تمحر  بلج  يارب  ریبک  نشوج  ياـعد  رد 
.نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  مییوگ : یم  راب  تسیود  فیرشلا  هجرف 

.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تّما  نیا  ثوغ »  » يرآ

محار ای  نینمؤملا  نوع  ای  نیفئاخلا ، ناما  ای  نیریجتسملا ، راج  ای  نیخرـصتسملا ، خیرـص  ای  نیثیغتـسملا ، َثایغ  ای  نیّریحتملا ، لیلدای 
.نیّرطضملا (2) هوعد  بیجم  ای  نیبنذملا  رفاغ  ای  نیصاعلا ، أجلم  ای  نیکاسملا ،

ترضح تسا ، قوف  تافص  ياراد  لاعتم  يادخ  هک  روط  نامه 

ص523. نانجلا ، حیتافم  - 1
ص173. ریبک ، نشوج  ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 2
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، نافئاخ ناما  ناگدـنهانپ ، هدـنهد  هانپ  ناـگراچیب ، سرداـیرف   (1) ناّریحتم ، ياـمنهار  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم 
اریز تسا ؛ ناگراچ  یب  هدـننک  تباجا  ناراکهانگ و  هدـننک  وفع  ناراک ، هاـنگ  هاـنپ  ارقف ، رب  هدـننک  محر  ناـنمؤم ، رواـی  کـمک و 

: تسا هتسب  لد  ادخ  هب  هدنک و  لد  نارگید  زا  هتسویپ و  ادخ  هب  هتسراو و  ریغ  زا  رطضم ، هتسکش و  لد  مه  شدوخ 

(2) یعد ؟ اذا  باجی  يذلا  رطضملا  نیا 

؟ دوش تباجا  دنک ، اعد  هاگره  هک  رطضم  نآ  تساجک 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  ریجم و  ياعد 

.دوب زامن  لوغـشم  میهاربا  ماقم  رانک  هک  ینامز  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  تسا  لیئربج  یتاغوس  ریجم  ياـعد 
؛ دوش یم  هدیزرمآ  شناهانگ  دناوخب ، 14 و 13 ) ، 15  ) ناضمر كرابم  هام  ضیبلا  مایا  رد  ار  ریجم  ياعد  سک  ره  تسا  هدـش  دراو 
مغ و عفر  يرگناوت و  نید و  يادا  ضیرم و  يافـش  يارب  دـشاب و  نابایب  گیر  ناتخرد و  گرب  ناراـب و  ياـه  هناد  ددـع  هب  هچرگا 

.تسا (3) عفان  هصغ 

فیرش ياعد  نیا  لوط  رد  .میرب  یم  هانپ  وا  هب  منهج  شتآ  زا  هک  تسا  لاعتم  يادخ  نامه  هک  دشاب  یم  هدنهد  هانپ  يانعم  هب  ریجم 
: مییوگ یم  راب  تشه  وداتشه 

« یـضَرَع  » يدـهم ترـضح  ایـصوا و  ایبنا و  يارب  یلو  تسا  یتاذ »  » یلاـعت دـنوادخ  يارب  قوف  تافـص  هک  تسا  حـضاو  رپ  هتبلا  - 1
.لقتسم ضرع و  رد  هن  تسا  یهلا  تافص  لوط  رد  رگید  ترابع  هب  .تسا 

ص968. هبدن ، ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 2
ص268. حابصم ، - 3
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.ریجم ای  رانلا  نم  انرجا 

هانپ  » هللا نذاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ام  نامز  رـصع و  رد  تسا ، هدـنهد  هانپ  لاعتم  يادـخ  هک  روط  نامه 
.هدرب هانپ  ناّنم  دنوادخ  هب  دربب  هانپ  شنیرهاط  ءابآ  نامز و  ماما  هب  هک  یسک  تسا و  هللا  يوس  ام  یتسه و  هکلب  تّما ، هدنهد »

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  دای  ناضمر و  هام  هاگحبص 

نآرق ندناوخ ، اعد  يرحس ، ندروخ  لیبق : زا  دنک  یم  ارجا  ار  يا  هژیو  همانرب  قداص ، حبص  هناتـسآ  رد  هاگرحـس و  رد  ناملـسم  ره 
هزور ره  تعیب  دیدجت  و  همان » دـقع   » و همان » دـهع  ، » نآ دراد و  هاگحبـص  ره  رد  همانرب ، قوف  کی  هعیـش  اما  زامن ؛ هماقا  ندـناوخ و 

 . فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  تسا 

: دومرف مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  قداص 

(1) ٍهئّیس ؛ َفلا  هنع  یحم  ٍهنسح و  َفلا  ٍهملک  لکب  یلاعت  هللا  ُهاطعا  مالسلا و  هیلع  مئاقلا  راصنا  نم  ناک  ًاحابص  نیعبرا  ِِهب  اعد  نم 

ار وا  ادخ  دریمب ، ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دشاب و  ام  مئاق  ناروای  زا  دناوخب ، ار  دهع ] ياعد  اعد =[  نیا  حبص  لهچ  سک  ره 
تمارک شاداپ  هنـسح و  رازه  هملک  ره  لباقم  رد  ار  وا  یلاـعت  قح  دـشاب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  هک  نیا  اـت  دروآ ، نوریب  ربق  زا 

.دیامن وحم  وا  زا  هانگ  رازه  دنک و 

...میظعلا رونلا  ّبر  مهللا  تسا : نیا  اعد  نآ  لوا 

ص 550. حابصم ، - 1
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: هدمآ دهع  ياعد  نیمه  رد 

(1) ًادبا ؛ لُوزا  اهنع و ال  لوحا  یقنع ال  یف  هل  ًهعیب  ًادقع و  ًادهع و  یماّیا  نم  تشع  ام  اذه و  یموی  هحیبص  یف  هل  ددجا  ّینا  مهللا 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  زا  هک  ار  یتـعیب  دـقع و  دـهع و  میناگدـنز ، نارود  ماـمت  زور و  ره  دادـماب  رد  نم  ایادـخ !
.منامب رادیاپ  نآ ، رب  مدرگنرب و  تعیب  دهع و  نآ  زا  زگره  هک  منک  یم  دیدجت  وا  اب  مراد  ندرگ  رب  فیرشلا 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  هاگماش و  هاگحبص و  تقو  لوا  زامن 

تیاعر يارب  ناضمر  كرابم  هام  رد  ًاصوصخم  دـشاب ، یم  یـسانش » تقو   » ناکم نامز و  ره  رد  ناـنمؤم  يارب  مهم  لـئاسم  زا  یکی 
.دنشاب نامز »  » دصرتم دیاب  زامن  هضیرف  ماجنا  یعرش و  برغم  قداص و  حبص  عولط  ماگنه  رد  راطفا  كاسما و  يارب  هک  هزور  قح 

بانج دسرب ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رـضحم  هب  دوب  قاتـشم  رایـسب  يرغـص » تبیغ   » نامز رد  هک  یناسک  زا  یکی 
.دش یلمع  نامثع  نب  دمحم  بانج  ترضح ، نآ  صاخ  بیان  نیمّود  تطاسو  اب  مهم  نیا  هک  دوب  يرَهُز 

.دینش خساپ  درک و  نایب  یتالاؤس  دش  فرشم  شترضح  رضحم  هب  يرهُز  یتقو 

: دش لزنم  دراو  هدومرف و  ًاودب  یسانش » تقو   » هرابرد ار  یمهم  هلأسم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ییادج ، هظحل  رد 

دزادنا ریخأت  يا  هزادنا  هب  ار  برغم  زامن  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا ، نوعلم  موّجنلا ، کبتـشت  ْنا  یلا  ءاشعلاَرّخا  نم  ٌنوعلم  ٌنوعلم 
، دور ورف  مه  رد  اه  هراتس  هک 

ص 550. حابصم ، - 1
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هک دزادنا  ریخأت  يردق  هب  ار  حبـص  زامن  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا ، نوعلم  موّجنلا ؛ یـضقنت  نّا  یلا  هادغلا  َرّخا  نم  ٌنوعلم  ٌنوعلم 
.دنوش (1) دیدپان  الماک  اه  هراتس 

مه نانمؤم  هک  تسا  بوخ  هچ  دشاب  یم  تقو » لوا   » رد فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ياهزامن  تسا  رکذ  نایاش 
زامن نآ  یلیفط  هب  دور و  الاب  زین  ترـضح  نآ  زامن  هارمه  ناشزامن  نامز ، ماما  هب  هباشت  رب  هوالع  هک  دـنراذگب  زامن  تقو » لوا   » رد

.دسرب لوبق  هجرد  هب  یعقاو ،

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  روتسد  قبط  تجاح  تساوخرد  هعمج و  بش 

ناحبـس يادـخ  فرط  زا  يا  هتـشرف  بش ، نیا  .تسا  یهلا  هعـساو  تمحر  شزیر  هبوت و  اـعد و  تباجتـسا  اـعد و  بش  هعمج ، بش 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  .میناوخب  ار  ادخ  هک  دنک  یم  توعد  ار  ناگدنب 

: دهدب ادن  نآ  نایاپ  ات  بش  رس  زا  شرع  يالاب  زا  هک  دنک  یم  رما  ار  يا  هتشرف  هعمج ، بش  ره  دنوادخ ، انامه 

؟ منک تباجا  ار  وا  ات  دناوخب ، ارم  عولط  زا  لبق  شترخآ  ایند و  يارب  هک  تسه  ینمؤم  هدنب  ایآ 

؟ منک لوبق  ار  شا  هبوت  ات  دنک ، هبوت  شناهانگ  زا  رجف  عولط  زا  لبق  هک  تسه  ینمؤم  هدنب  ایآ 

ص15. ج 52 ، راونالا ، راحب  - 1
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وا رب  ات  دـبلطب ، نم  زا  ار  قزر  رد  يدایز  رجف  عولط  زا  لبق  سپ  مشاـب ، هدرک  گـنت  وا  رب  ار  شا  يزور  هک  تسه  ینمؤم  هدـنب  اـیآ 
؟ مهد تعسو 

؟ مشخب تیفاع  ار  وا  ات  دبلطب  افش  نم  زا  رجف  عولط  زا  لبق  هک  تسه  يرامیب  نمؤم  هدنب  ایآ 

؟ منک دازآ  ار  وا  ات  دبلطب ، يدازآ  نم  زا  رجف ، عولط  زا  لبق  هک  تسه  يا  ینادنز  نمؤم  هدنب  ایآ 

؟ منک يرای  ار  وا  ات  دنک ، يرای  بلط  رجف  عولط  زا  لبق  نم  زا  دنشاب و  هدرب  ار  شقح  هک  تسه  يراتفرگ  مولظم و  نمؤم  هدنب  ایآ 

.دراد (1) همادا  حبص  ات  هتسویپ  اهادن  نیا  دومرف :) ماما  سپس  )

: ببس ود  هب  میوش  زامن  هب  هدنهانپ  تجاح ، نتفرگ  يارب  تسا  بوخ  هچ 

( هزور  ) ربص زامن و  زا  اه  يراتفرگ  رد  دهد  یم  روتسد  نآرق  نوچ  . 1

الا .هرخآ  یلا  لیللا  لوا  نم  هشرع  قوف  نم  هعمج  هلیل  لک  يدانیف  ًاکلم  رمأیل  یلاـعت  هللا  نا  : » لاـق رفعج ( یبا  نع  ریـصب  یبا  نع  - 1
الا هیلع ، بوتاف  رجفلا  عولط  لبق  هبونذ  نم  َّیلا  بوتی  نمؤم  ٌدـبع  الا  هبیجاف ، رجفلا  عولط  لبق  هاـیند  هترخـآل و  ینوعدـی  نمؤم  ٌدـبع 
لبق هیفـشا  نا  ینلأسیف  میقـس  نموم  ٌدبع  الا  هیلع ، عّسوا  هدـیزاف و  رجفلا  عولط  لبق  هدایّزلا  ینلئـسیف  هقزر  هیلع  ُتّرتق  دـق  نمؤم  دـبع 

، هلیبس ّیلخا  هقلطاف و  رجفلا  عولط  لبق  هنع  جّرُفا  هسبح و  نم  هِقلُطا  نا  ینلأسی  سوبحم  مومغم  نموم  ٌدـبع  ـالا  هیفاـعاف ، رجفلا  عولط 
علطی یتح  يدانی  لازی  الف  لاـق : .هتمـالظب  ذـخآ  هل و  رـصتناف  رجفلا  عولط  لـبق  هتمـالظب  هل  ذُـخآ  نا  ینلأـسی  مولظم  نمؤم  دـبع  ـالا 

«. ص282 ج89 ، راونالا ، راحب  رجفلا .»
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.دیریگب کمک 

(1) ِهَالَّصلاَو » ِْربَّصلِاب  ْاُونیِعَتْساَو  »

: تسا هدومرف  هدش  رداص  هسدقم  هیحان  زا  هک  یعیقوت  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نوچ  . 2

...هاّلصم (2) یتأی  لیّللا و  فصن  دعب  هعمجلا  هلیل  لستغیلف  ٌهجاح  هللا  یلا  هل  تناک  نم 

تعکر ود  دریگ و  رارق  شزامن  هاگیاج  رد  دنک و  لسغ  بش  همین  زا  دـعب  هعمج  بش  دـیاب  دراد ، دـنوادخ  زا  يا  هتـساوخ  سک  ره 
نآ زا  دعب  هدرک ، مامت  ار  دمح  سپس  دنک ، رارکت  ار  نآ  راب  دص  دیسر ، نیعتسن » كاّیا  دبعن و  كاّیا   » هیآ هب  هاگره  دناوخب و  زامن 
لثم ار  مود  تعکر  .دیوگب  حیـست  راب  تفه  مادک ، ره  رد  دروآ و  ياج  هب  هدجـس  عوکر و  هاگ  نآ  .دناوخب  دـیحوت  هروس  راب  کی 

.دبلطب ار  دوخ  تجاح  هاگ  نآ  .دنک  يراز  هیرگ و  ادخ  هاگرد  هب  دور و  هدجس  هب  زامن ، زا  دعب  .دروآ  ياج  هب  لوا  تعکر 

هچ ره  وا  تجاح  دوش و  یم  زاب  وا  يور  هب  تباجا  ياـهرد  دـناوخب ، صـالخا  يور  زا  ار  اـعد  دـنک و  نینچ  درم  نز و  زا  سک  ره 
.دشاب یمحر  عطق  تجاح  نآ  هک  نآ  رگم  ددرگ ، یم  هدروآرب  دشاب ،

روهظ زور  یگتفه و  یصوصخ  ینامهم  زور  هعمج 

.دومن قلخ  ار  تادوجوم  همه  زور  شش  لوط  رد  لاعتم  يادخ 

.45 هرقب : - 1
ص 396. حابصم ، - 2
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(1) ٍماَّیَأ »…  ِهَّتِس  ِیف  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  »

ایبنا توبن  شدوخ و  تینادحو  رب  تفرگ  رارقا  اه  نآ  همه  زا  درک و  عمج  ار  تادوجوم  همه  تسا  عمجلا  عمج  زور  هک  هعمج  زور 
ناماما زا  کی  ره  هنازور  همان  ترایز  رد  .میتسه  مالـسلا  مهیلع  نامز  ماما  نیرهاط  دادـجا  ناـمهم  هتفه  لوط  رد  .ایـصوا  تیـالو  و 

(2) هیف .» َکُفیَض  انا  : » میناوخ یم  تسا - اه  نآ  هب  بوسنم  هتفه  ياهزور  هک  موصعم - 

.میامش هب  هدنهانپ  نامهم و  زور  نیا  رد  نم  نم ، ماما  الوم و  يا 

.ترضح نآ  روهظ  زور  تسا و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  قلعتم  زور  هعمج ،

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛ هعمجلا موی  تیبلا  لها  انمئاق  جرخی 

.درک (3) دهاوخ  مایق  هعمج  زور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  مئاق 

.تسا ترضح  نآ  ندرک  يرای  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  هناخ  رد  ام  ینامهیم  زور  هعمج  اذل 

: میناوخ یم  همان  ترایز  رد 

...کیدی یلع  نینموملل  هیف  جرفلا  كُروهظ و  هیف  ُعَّقوتملا  کُموی  وه  هعمجلا و  موی  اذه 

.ینرجا (4) ینفضاف و  هراجالا  هفایّضلاب و  ٌرومأم  مارکلا و  دالوا  نِم  میرک  يالوم  ای  تنا  كُراج و  کفیض و  هیف  يالوم  ای  انا  و 

.4 دیدح : - 1
ص111. نانجلا ، حیتافم  - 2

ص279. ج52 ، راونالاراحب ، - 3
ص111. نانجلا ، حیتافم  - 4
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.دور یم  تکرابم  تسد  هب  نانمؤم  ندرک  يرای  تروهظ و  راظتنا  نآ ، رد  هک  يزور  نآ  تسا ؛ هعمج  زور  نیا  نامز ! ماما  يا 

میرک دـالوا  زا  یمیرک و  نم ! ياـقآ  يا  وـت  میامـش و  هب  هدـنهانپ  ناـمهیم و  هعمج  زور  نیا  رد  نم  نـم ! يـالوم  ناـمز ، ماـما  يا  ...
.ینداد هانپ  نداد و  ینامهیم  تفایض و  هب  رومام  یناگداز و 

.هد هانپ  ارم  نک ، نامهیم  ارم  میرک  ياقآ  يا  سپ 

داینب خیب و  زا  دوخ  غیت  اب  نَکب 

دادیب رفک و  روج و  ملظ و  ساسا 

خیرات نامولظم  بلق  ات  ایب 

داش تا  هدنخرف  مدقم  زا  دوش 

***

ربمیپ بلق  هویم  يا  الا 

رثوک یقاس  هدید  غورف 

رورسم لاحشوخ و  دوش  ییآ  رگ  وت 

رهطا (1) يارهز  هدیدمغ  لد 

***

؟ تسا هدید  یک  دوخ  هب  هعیش  یشوخ  زور  نونکات 

شترضح روهظ  زور  یلو ، ددرگ  یم  داش 

بیرق نع  شلاصو  ءام  هنشت  يا  روخم  مغ 

شترضح روهط  ءام  دوش  یم  تناج  شون 

هعیش يداش  زور  هعمج 
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: دومرف هعمج  زور  زا  لیلجت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(2) هعمجلاب ؛ اوحرفی  یتح  مّحللا  ههکافلا و  نم  ٍئشب  هعمج  موی  لک  مکیلها  اوفرطا 

ص391. تسود ، رذگهر  زا  يدرگ  - 1
.عمج هدام  ص175 ، ج1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
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.دنوش داش  هعمج  نآ  زا  ات  دیهد ، هفحت  دوخ  هداوناخ  هب  تشوگ  هویم و  يرادقم  هعمج ، زور  ره 

مه مانمه و  تمشچ و  رون  هک  تسا  نامز  نآ  ناهج ، نافعضتسم  نایعیش و  لک  ام و  هداوناخ  ام و  یلاحـشوخ  هللا ! لوسر  ای  مییوگ :
.دنک روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دمحم  مساقلاوبا  ینعی  يدهم ، تا  هینک 

میزوس و یم  میلان و  یم  یتسه  عمج » عمـش   » قارف رد  اه  هعمج  صخالاب  تبیغ  ماـیا  رد  هکلب  میلاحـشوخ ، هن  زورما ، هللا ! لوسر  اـی 
: هک میهد  یم  رس  قارف  دایرف  میزاس و  یم 

(1) هیداهلا ؛ هرتعلا  نم  ولختال  یتلا  هللا  هیقب  َنیَا  ...َنیَا  َنیَا 

.تسین ادج  ربمایپ  رگتیاده  ترتع  زا  هک  یهللا  هیقب  تساجک  ...تساجک  تساجک ،

ناوخ جرف  ياعد  زا  هعمج  تعافش 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دشاب یم  رتولج  همه  زا  هعمج  زور  دنـسانش و  یم  ار  اه  نآ  قیالخ  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  ثوعبم  ار  اهزور  دـنوادخ ، تمایق  زور 
ریاس دتـسیا و  یم  تشهب  برد  رب  هعمج  زور  .دـنرب  یم  لّومتم  نّیدـتم و  يدرم  يارب  ار  وا  هک  لامک  لامج و  اـب  یـسورع  دـننامه 

يارب دنتسیا و  یم  شرس  تشپ  زا  اهزور 

.هبدن ياعد  ص967 ، نانجلا ، حیتافم  - 1
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.دننک یمن  تعافش  ار  هورگ  نیا  ریغ  دننک و  یم  تعافش  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دنداتسرف  یم  تاولص  رایسب  هک  یناسک 

.تسا رتهب  نامز  هچ  تسا و  ردقچ  رایسب ، تاولص  درک : ضرع  یصخش 

.رصع زامن  زا  دعب  راب  دص  دومرف :

.مهجرف (1) لّجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  وگب : دومرف : متسرفب ؟ تاولص  هنوگچ  دیسرپ :

بجوم  (2) مهجرف » لّجع   » هلمج همیمـض  اب  ترـضح  نآ  جرف  يارب  اعد  شدادـجا و  ءاـبآ و  يدـهم و  ترـضح  رب  تاولـص  يرآ ،
.دوش یم  هدنتسرف  تاولص  زا  هعمج  زور  تعافش 

مالسلا هیلع  يدهم  قح  ناضمر و  هام  رد  قوقح  تیاعر 

هراشا

موصعم ماما  قوقح  هب  هک  تسا  هدش  حرطم  یقوقح  دش ، داریا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طسوت  هک  هینابعـش  هبطخ  رد 
.دریذپ یم  نایاپ  مالسلا  هیلع 

.تسا ترضح  نآ  نیمارف  زا  تعاطا  نامز و  ماما  قح  يادا  مهم  فیاظو  زا  یکی  يرآ ،

: میناوخ یم  هبدن  ياعد  رد 

؛ هتعاط یف  داهتج  الا  هیلا و  هقوقح  هیدأت  یلع  اّنعا  و  ... 

ص93. يزیزع ، سابع  تاولص  - 1
باـتک باوـث  اـب  ار  وا  نم  دـنک ، همیمـض  تاولـص  هب  ار  مهجرف » لّـجع   » هلمج سک  ره  دوـمرف : هک  هدـش  لـقن  ینیما  همـالع  زا  - 2

.منادرگ یم  کیرش  ریدغلا » »
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.نک کمک  شتعاطا  هار  رد  ششوک  تیدج و  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  قوقح  يادا  رد  ار  ام 

: میرامش یمرب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  قوقح  زا  یضعب  رکذت  تهج  کنیا 

يردپ قح  . 1

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(1) قیفشلا ؛ دلاولا  مامالا ،

.تسا نابرهم  يردپ  ماما 

تدایس قح  . 2

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

(2) هالولا ؛ ُهداسلا 

.دنتسه ناهج ]  ] نایلاو تاداس و  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 

تفرعم قح  . 3

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(3) هللا ؛ فرع  انب 

.دش هتخانش  ادخ  ام  هطساو  هب 

تدابع قح  . 4

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ص 225. ج1 ، یفاکلا ، لوصا  - 1
صص 546،548،549،547. نانجلا ، حیتافم  - 2

ج1، هرهازلا ، مکحلا  .هللا  باجح  دّمُحم  هللادّحُو و  انب  هللا و  فرُع  انب  هللادبُع و  انب  لوقی : رفعجابا ( تعمس  لاق : یلجعلا  دیرب  نع  - 3
ص103. ج23 ، راونالا ، راحب  زا  لقن  هب  ص66 ،
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(1) هللادبع ؛ انب 

.دش تدابع  ادخ  ام  هطساو  هب 

دیحوت قح  . 5

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) ُهللا ؛ َدِّحُو  انب 

.دش حرطم  دیحوت  ام  هطساو  هب 

حاتتفا قح  . 6

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ترضح 

(3) هللا ؛ حتف  مکب 

.دش رادیدپ  ای  دش ، هدیرفآ  ملاع  تیب  لها  امش  هطساو  هب 

ماتتخا قح  . 7

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ترضح 

(4) متْخی ؛ مکب 

.دبای یم  همتاخ  مدآ  ملاع و  امش  هطساو  هب 

میلعت قح  . 8

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ترضح 

(5) اننید ؛ ملاعم  هللا  انمّلع  مکتالاومب 

صص 546،548،549،547. نانجلا ، حیتافم  - 1

صص 546،548،549،547. نانجلا ، حیتافم  - 2
ص 225. یفاکلا ، لوصا  - 3

انعر تماق  زا  ناشن  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 111 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_88_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_88_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_88_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_88_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_88_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص 225. یفاکلا ، لوصا  - 4

ص 225. یفاکلا ، لوصا  - 5
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.تخومآ ام  هب  ار  نید  ملاعم  لاعتم ، يادخ  تیب ، لها  امش  ییاوشیپ  تیالو و  هطساو  هب 

تراهط هیکزت و  قح  . 9

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ترضح 

(1) انبونذل ؛ ًهرافک  انل و  ًهیکزت  انسفنَال و  ًهراهط  انقلخل و  ًابیط  مکتیالو  نم  هب  انّصخ  ام  مکیلع و  انَتولص  لعج  و 

ترطف و ییوکین  يارب  امـش ، تیالو  تمعن  زا  درک  ام  صوصخم  هک  ار  هچ  نآ  داد و  رارق  امـش  يارب  ار  ام  ياه  دورد  تاولـص و  و 
.ام ناهانگ  هرافک  ام و  یکزیکاپ  هیکزت و  يارب  دوب و  ام  سوفن  یکاپ  ام و  تقلخ 

تیبرت قح  . 10

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.انل (2) عیانص  دعب  سانلا  اّنبر و  عیانص  ّانِا 

.دنتسه تیب  لها  ام  هدش  تیبرتو  هدرورپ  تسد  قلخ  میراگدرورپ و  هدرورپ  تسد  هدش و  تیبرت  ام 

يزور تمعن و  قح  . 11

: دومرف هعماج  ترایز  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

(3) معنلا ؛ ءایلوا 

ص 225. یفاکلا ، لوصا  - 1
.28 همان ، هغالبلا ، جهن  - 2

ص544. هریبک ، هعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  سابع ، خیش  - 3
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.دیتسه تادوجوم  تمعن  یلو  تیب  لها  امش 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  دوجو  نمی  هب  يرولا (1) ؛ قزر  هنُمیب  میراد ، مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  صوصخ  رد 
.دنروخ یم  يزور  هللا  يوسام 

تاقولخم ءاقب  قح  . 12

مـشچ کی  رگا  .اهلهاب  تخاسل  هجح  نم  نیع  هفرط  ضرالا  تلخ  ول  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  و  تسا : هدمآ  هلیدع  ياعد  رد 
.دوش یم  بارخ  هتخیر و  مه  رد  نیمز  دشاب  تجح  زا  یلاخ  نیمز  ندز  مه  هب 

(2) ءامسلا ؛ ضرالا و  تتبث  هدوجوب 

.تسا رارقرب  نیمز  نامسآ و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دوجو  هطساو  هب 

داجیا تقلخ و  قح  . 13

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرک  ربمایپ ا 

...ضرالا (3) ءامسلا و ال  رانلا و ال  هنجلا و ال  ءاوحلا و ال  مدآ و ال  هللا  قلخ  ام  نحن  ول ال  یلع  ای 

...درک یمن  قلخ  ار  نیمز  نامسآ و  منهج و  تشهب و  ءاوح و  مدآ و  دنوادخ ، زگره  میدوبن  ام  رگا  یلع ! يا 

-1
ص249. ج10 ، یناهفصا ، یفجن  اقآ  همجرت  اضرلارابخا ، نویع  ص84 ، هلیدع ، ياعد  نانجلا ، حیتافم  - . 2

ص262. ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 3
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ترایز قح  . 14

ماـجنا تروص  ود  هب  تسا  نکمم  مارتـحا  يادا  نیا  هک  دـنک  مارتـحا  يادا  دوخ ، تمعن  یلو  يارب  هک  دـنک  یم  مکح  ناـسنا  لـقع 
: دوش

؛ تمعن يایلوا  لئاضف  قوقح و  رکذ  ینعی  یلوق : . 1

.اه نآ  ترایز  مرح و  رد  روضح  ینعی  یلمع : . 2

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک 

(1) مهروبق ؛ هرایز  ءادالا  نسح  دهعلاب و  ءافولا  مامت  نم  ّنا  هتعیش و  هئایلوا و  ُِقنُع  یف  ًادهع  ماما  لکل  َّنِا 

مالـسلا مهیلع  ناماما  ترایز  هب  نتفر  نامیپ ، دهع و  نیا  يادا  یلاع  بتارم  زا  دراد و  شنایعیـش  ندرگ  رب  ینامیپ  دـهع و  یماما  ره 
.دشاب یم 

؟ هن ای  ددرگ  یم  وا  راهطا  تیب  لها  ربمغیپ و  هبترم  ماقم و  نتفر  الاب  بجوم  نداتسرف ، تاولص  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  اج  نیا  یلاوس 

: دنراد هیرظن  ود  هراب ، نیا  رد  املع  باوج :

.تسا مالسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  ربمایپ و  هجرد  عیفرت  ثعاب  تاولص ، يرآ ؛ دنا : هتفگ  يا  هدع  . 1

شربمغیپ هب  دشاب ، ناسنا  عون  راوازس  هک  ار  يا  هبترم  نیرت  لماک  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  نیا  تهج  هب  هن ؛ دنا : هتفگ  يا  هدع  . 2
.دوش یمن  روصت  نآ ، زا  رتدایز  هدرک و  تیانع  ترضح  نآ  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رد مالسلا  هیلع  يداه  ماما  شیامرف  هک  روط  نامه  ددرگ ؛ یمرب  دتسرف  یم  تاولص  هک  یسک  هب  طقف  تاولص ، هدیاف  هیرظن  نیاربانب 
ًانمض هعماج  ترایز 

ص237. ، 43 باب تارایزلا ، لماک  - 1
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: دراد تلالد  بلطم  نیا  رب 

انبونذل ًهراّفک  اَنل و  ًهیکزتو  انِسُفن  َِال  هراهط  انقلخل و  ًابیط  مکتیالو  نم  هب  ....انّصخ (1)  ام  مکیلع و  انتولص  َلَعَج  و 

هرافک ام و  ناج  هیکزت  تراهط و  ثعاب  ات  دینادرگ  ام  صوصخم  ار  امش  تیالو  داد و  رارق  امش  يارب  ار  ام  ياه  دورد  تاولـص و  و 
.دشاب ام  ناهانگ 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  میلست و  اضر و 

: تساضر میلست و  یبلق و  نامیا  زا  نخس  یلامث ، هزمحوبا  ياعد  ینایاپ  تالمج  رد 

محرا ای  یل  تمسق  امب  شیعلا  نم  ینِّضَر  یل و  تبتک  ام  ّالا  ینبیصی  نل  هنا  ملعا  یتح  انیقی  یبلق و  هب  رشابت  انامیا  کلئـسا  ّینا  مهللا 
(2) نیمحارلا ؛

هب يا و  هتـشون  میارب  وت  هچ  نآ  رگم  دـسر ، یمن  نم  هب  يزیچ  هک  منک  رواب  ات  مهاوخ ، یم  قداص  نیقی  یبلق و  نامیا  وت  زا  ایادـخ !
.نک یضار  يا ، هدرک  تمسق  میارب  یگدنز  زا  هک  هچ  نآ 

مه مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  .دشاب  یهلا  تاّردقم  میلـست  دیاب  دنک ، یگدنز  هغدغد  نودب  تحار و  لایخ  اب  دهاوخب  ناسنا  رگا 
: دومرف

(3) ُهللا ؛ ءاشی  نا  ّالا  َنوؤاشت  ام  و  لوقی : ُهللا  انئِش و  َءاش  اذاف  هللا  هیشمل  هیعوا  انبولق 

ص173. ج1 ، هرطقلا ، - 1
.یلامث هزمحوبا  ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 2

ص337. ج25 ، راونالاراحب ، - 3

انعر تماق  زا  ناشن  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_92_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_92_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_92_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:93

هدرک و هدارا  زین  ام  دـهاوخب ، دـنک و  هدارا  ار  يزیچ  ادـخ  رگا  .تسا  دـنوادخ  تساوخ  يارب  یفورظ  موصعم ] ناماما   ] ام ياه  بلق 
«. دهاوخب دنوادخ  هک  نیا  رگم  دیهاوخ ، یمن  امش  و  : » دیامرف یم  لاعتم  يادخ  نوچ  میهاوخ ، یم 

نامز ماما  بیان  نیلوا  تلحر  ناضمر  هام  لوا  زور 

هراشا

لیذ رارق  هب  دیعـس  نب  نامثع  بانج  تاراختفا  .تسا  يدـهم  ماما  ریفـس  صاخ و  بیاـن  نیلوا  يرمَع (1)  دیعـس  نب  نامثع  رمَع  وبا 
: تسا

یناوج نارود  . 1

.تسا هدرب  رسب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  رضحم  رد  ار  دوخ  یناوج  نارود 

يداه ماما  لیکو  . 2

.تسا هدوب  ترضح  نآ  لیکو  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  فیرش  رمع  ینایاپ  لاس  هد 

داهن لؤسم  . 3

تشا هدهع  هب  ار  تلاکو  ینیمزریز  نامزاس  يربهر 

يرکسع ماما  لیکو  . 4

شیاتس حدم و  دروم  ار  وا  ترضح  نآ  دش و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  صاخ  لیکو  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تداهش  زا  دعب 
: دومرف داد و  رارق  دوخ 

راحبلا ج2 ص159 هنیفس  دسر  یم  نینمؤملاریما ( دنزرف  فرطالا  رمع  هب  ردام  فرط  زا  نوچدوش  یم  هتفگ  يرمَع  - 1
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هیدؤی (1) یّنعف  مکیلا  يّدَا  ام  هلوقی و  یّنعف  مکل  هلاقامف  تامملا  ییحملا و  یف  یتقث  و  یضاملا ، هقثلا  رمع  وبا  اذه  »

يارب هچنآ  ره  .تسا  نم  تایح  زا  دـعب  تایح و  رد  نم  ناـنیمطا  دروم  ناگتـشذگ و  ناـنیمطا  دروم  تسا ، نیما  هقث و  رمع  وبا  نیا 
.دشاب یم  نم  بناج  زا  دناسر  یم  امش  هب  هچ  نآ  تسا و  نم  زا  دیوگ  یم  امش 

.وا هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دامتعا  . 5

هدروآ نمی »  » نایعیش زا  یعمج  هک  ار  یلاوما  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  روتسد  هب  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  دراگن : یم  یـسوط  خیش 
نامثع مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ردقچ  هکنیا  رب  ینبم  هک  نارضاح  تاراهظا  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .تفرگ  لیوحت  نانآ  زا  دنا 

: دومرف دناد  یم  دوخ  دامتعا  دروم  ار  دیعس  نب 

.مکیدهم (2) ینبا  لیکو  دمحم  هنبا  نا  و  یلیکو ، دیعس  نب  نامثع  نا  ّیلع  اودهشا 

دهاوخ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مرسپ  لیکو  دمحم  شرسپ  تسا و  نم  لیکو  يرمع  دیعس  نب  نامثع  هک  دیـشاب  هاوگ 
.دوب

وا هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نداد  ناشن  . 6

رفن لهچ  هب  ناقفخ  وج  نیا  رد  دناشوپب  نالها  ان  نامشچ  زا  ار  زیزع  يدهم  ترضح  دوب  رومام  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
نایعیش زا 

ص344. ج51 ، راونالا ، راحب  ص345 ، یسوط ، هبیغلا  - 1
ص355. یسوط ، هبیغلا ، - 2
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لهچ هلمج  زا  هک  لاله ، نب  دمحا  لالب ، نب  یلع  بویا ، نب  نیـسح  دننام : دومن  یفرعم  هئارا و  ار  شترـضح  دامتعا  دروم  صاخ و 
وا تیور  هب  رداق  رگید  دومرف : هرفن  لهچ  هورگ  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ودوب و  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  بانج  رفن 

.دینک (1) تعاطا  وا  هدنیامن  دیعس  نب  نامثع  زا  يدهم  ماما  تبیغ  رد  داد  روتسد  دنتسین و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يارب  ندرک  هقیقع  لؤسم  . 7

يرکـسع نسح  ماما  .دش  دلوتم  يدهم  ماما  هک  ینامز  .دوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رارـسا  مرحم  دیعـس  نب  نامثع  بانج 
: دومرف مالسلا  هیلع 

هد نان و  لطر  رازه  هد  دومرف : ماما  .دندروآ  فیرشت  دیعـس  نب  نامثع  دش و  مازعا  رفن  کی  .دیتسرفب  دیعـس  نب  نامثع  لابند  یکیپ 
.نک هقیقع  دنفـسوگ  نیدنچ  يدهم  ترـضح  ما  هدش  دـلوتم  دـنزرف  يارب  نک و  تاریخ  میـسقت و  ار  نآ  رخب و  تشوگ  لطر  رازه 

(2)

صاخ بیان  . 8

.دنتشاد هدهع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تباین  لاس  لهچ  دودح  دمحم  شدنزرف  لاس و  جنپ  دیعس  نب  نامثع 

ماما لسغ  یلوتم  . 9

.دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يرجه  لاس 260  رد 

ص346. ج51 ، راحب ، - 1
ص430. ج2 ، نیدلا ، لامک  - 2
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.تشاد هدهع  هب  ار  ...و  نیفکت  لیسغت و  زا  معا  ناشیا  زیهجت  روما  مامت  دیعس  نب  نامثع 

.مامالا الا  مامالا  رما  یلی  .ماما ال  رگم  .دریگب  هدهع  هب  دناوت  یمن  یـسک  ار  ماما  زیهجت  رما  هک  دنراد  داقتعا  نایعیـش  هکنیا : حیـضوت 
مالسلا هیلع  اضر  ترضح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  زیهجت  يارب  دمآ  البرک  هب  هفوک  نادنز  زا  داجس  ترضح  هک  هنوگنامه 

سوط هب  دمآ  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  و  مالسلا .  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  شردپ  زیهجت  يارب  دادغب  هب  دمآ  هنیدم  زا 
 . مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  شردپ  زیهجت  تهج 

.دوب مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شردپ  زیهجت  يدصتم  تسا  نامز  ماما  هک  يدهم  ترضح  مه  اج  نیا  رد 

.دوب نامز  توغاط  رب  رما  ندش  هبتشم  تهج  هب  ار  زیهجت  رما  دیعس  نب  نامثع  يدصت  و 

اه همان  لؤسم  . 10

یم نایعیش  هب  ناشیا  طسوت  ياه  باوج  دیسر و  یم  ترـضح  تسد  هب  دیعـس  نب  نامثع  طسوت  يدهم  ترـضح  هب  مدرم  ياه  همان 
.دیسر

لاملا تیب  لؤسم  . 11

.تفرگ یم  لیوحت  ناشیا  دندرک  یم  لاسرا  هسدقم  هیحان  هب  نایعش  هک  يا  هیعرش  تاهوجو 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیلست  . 12

فرط زا  یعیقوت  دومن  تلحر  يورمع  دیعس  نب  نامثع  بانج  یتقو 
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.درک بوصنم  دوخ  صاخ  بیان  نیمود  ناونع  هب  ار  وا  هدش و  رداص  نامثع  نب  دمحم  شدنزف  هب  باطخ  نامز  ماما 

.دراد حلاص  فلخ  يرسپ  نینچ  دیعس  نب  نامثع  نوچ  .دوب  هدمآ  نآ  رد  زین  کیربت  ضرع  تیلست ، ضرع  رب  هوالع 

هتداعس لامک  نم  ناک  .هبلقنم و  یف  هللا  هرـسف  انـشحوا  هقارف و  کشحوا  انئزر و  تئزر و  ءازعلا  کل  نسحا  باوثلا و  کل  هللا  لزجا 
.کلثم ادلو  هللا  هقزر  نا 

.میا هدش  هدز  تبیصم  ام  مه  وت و  مه  .دنادرگ  وکین  ار  وت  يراد  ازع  دنک و  تیانع  لیزج  باوث  وت  هب  دنوادخ 

.دنادرگ رورسم  دوخ  هاگیاج  رد  ار  وا  دنوادخ  سپ 

.تسا (1) هدرک  يزور  وا  هب  وت  دننام  يرسپ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تردپ  تداعس  لامک و  زا 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  قیثوت  . 13

دای وا  زا  ار  منید  ماکحا  میامن و  ترشاعم  یـسک  هچ  اب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  دیوگ : یم  یمق  قاحـسا  نب  دمحا 
یم حیحـص  درک  لقن  تیارب  يزیچ  رگا  .دـشاب  یم  نم  دامتعا  دروم  يرمع  دیعـس  نب  ناـمثع  دومرف : مریذـپب ؟ ار  شنخـس  مریگب و 

.مراد (2) دامتعا  يو  هب  نم  اریز  نک  تعاطا  ونشب و  ار  شفرح  .دیوگ 

.مثع هدام  ص159 ، ج2 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
ص136. ناهج ، رتسگداد  - 2
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لاجر ياملع  قیثوت  . 14

ماما يداه و  ماما  لیکو  .درادن  فیصوت  هب  یجایتحا  هدوب  ردقلا  لیلج  قثوم و  دیعس  نب  نامثع  دنا : هتـشون  یلع  وب  یناقمام و  .فلا 
.تسا (1) هدوب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح 

.تسا (2) هدوب  ردقلا  لیلج  هقث و  دیعس  نب  نامثع  یناهبهب : همالع  .ب 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  درگاش  . 15

.دوب یمالسا  فراعم  ثیدح و  هقف و  ملع  بسک  لوغشم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رصع  رد  یگلاس  هدزای  نس  زا  دیعس  نب  نامثع 

دیعس نب  نامثع  تامارک  . 16

تناما سردآ  . 1

نامثع دـنک  تعجارم  تساوخ  لماح  یتقو  .دـش  لمح  دیعـس  نب  نامثع  دزن  یلاوما  .نآ  یلاوح  مق و  زا  دـسیون : یم  یـسوط  خـیش 
.نک وجتـسج  درگرب و  دومرف : تسا  هدنامن  یقاب  يزیچ  درک : ضرع  يدادن ؟ لیوحت  ارچ  هدش  هدرپس  وتب  مه  يرگید  تناما  دومرف :

ینالف هک  ار  ینادرـس  هچراـپ  هعطق  ود  تفگ : ناـمثع  متفاـین ، ار  يزیچ  تشاد : راـهظا  هتـشگرب  صحفت ، زور  دـنچ  زا  سپ  درم  نآ 
شومارف نم  نکیل  تسا  تسرد  امش  شیامرف  دنگوس ! ادخ  هب  درک  ضرع  دش ؟ هچ  یناسرب  ام  هب  هک  دوب  هدرپس  وت  هب  ینالف  دنزرف 

مه زاب  تساجک ، مناد  یمن  ًالصا  نآلا  مدرک و 

ص245. ج2 ، یناقمام ، لاجر  ص200 و  یلعوب ، لاجر  - 1
ص219. یناهبهب ، لاقملا  جهنم  - 2
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رسپ ینالف  شیپ  ورب  تفگ : .داد  عالطا  ار  نایرج  هتـشگرب  دیعـس  نب  نامثع  دزن  .تفاین  ارنآ  درک  شیتفت  هچ  ره  هتـشگرب  شلزنم  هب 
ار یتناما  هچراپ  نک  زاب  تسا  هتـشون  نانچ  نینچ و  شیور  هک  ار  یلدـع  نآ  يدرب ، شرابنا  هب  هبنپ  لدـعود  هک  شورف ، هبنپ  ینـالف 

.درب (1) شتمدخ  هتفای  ار  هچراپ  درک و  لمع  شروتسد  هب  درم  نآ  تفای ، یهاوخ  نآ  رد 

ناگدازومع قح  . 2

هراشا

دزن مالسلا  هیلع  ماما  مهس  ناونع  هب  لاوما  يرادقم  قارع ، لها  زا  يدرم  دسیون : یم  نیدلا  لامک  فیرش  باتک  رد  هر  قودص  خیش 
درم .نک  نوریب  نآ  زا  تسا  مهرد  دـص  راـهچ  هک  ار  تناـگدازومع  قح  دوـمرف : درک و  در  ار  لاوـما  ناـمثع  درب  دیعـس  نب  ناـمثع 

رد هک  ار  شناگدازومع  یتعارز  نیمز  زا  یتمـسق  زونه  دش  مولعم  دومن  یگدیـسر  دوخ  لاوما  باسح  هب  یتقو  دومن  بجعت  یقارع 
ار غلبم  نآ  سپ  دوش  یم  مهرد  دصراهچ  نانآ  مهس  دید  درک  باسح  تقد  اب  یتقو  تسا ، هدرکن  در  شنابحاص  هب  هدوب  يو  تسد 

.دش (2) عقاو  لوبق  دروم  هعفد  نیا  درب ، دیعس  نب  نامثع  شیپ  ار  هیقب  دومن و  جراخ  دوخ  لاوما  زا 

.نفد لحم  مود : تلحر ، نامز  لوا : .ددرگ  حرطم  دیاب  بلطم  ود  هک  تسا  رکذ  نایاش  اجنیا  رد 

راونالاراحب ج51 ص316 - 1
یلماع ج7 ص302 رح  خیش  هادهلا  تابثا  راونالاراحب ج51ص326 _  - 2
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تلحر نامز  . 1

دراد مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تباین  تلاکو و  تهج  زا  هعیش  خیرات  رد  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  بانج  هک  یتایح  شقن  همه  اب 
: دنا هداد  هئارا  ار  خیرات  هس  ناخروم  .تسا  هدشن  شرازگ  راوگرزب  نآ  تلحر  نامز  زا  یقیقد  خیرات  یلو 

.تشاد همادا  يرجه  لاس 265  ات  دیعس  نب  نامثع  ترافس  دیوگ : ینسحلا  فورعم  مشاه  . 1

لاس 267 زا  لبق  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تلحر  زا  دعب  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا  تشذـگرد  هتفگ : يرگید  . 2
تسا هدوب  يرجه 

يرجه لاس 280  رد  ریفـس  نیتسخن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  زا  سپ  لاس   20 دسیون : یم  یلع  داوج  . 3
.تشذگرد

.تسا (1) هدرک  تبث  ناضمر  كرابم  هام  لوا  ار  يرمع  دیعس  نب  نامثع  تلحر  زور  روهظ ، يوس  هب  همانلاس 

نفد لحم  . 2

.تسا هدش  نفد  دجسم  هلبق  تمس  دجسم  لخاد  هلبجلا » برد   » مانب یلحم  رد  نادیملا  عراش  دادغب  یبرغ  بناج  رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دای  و  دیفم ) خیش  تلحر   ) ناضمر هام  مود  زور 

هراشا

زا تخادرپ ، عیشت  زا  عافد  هب  فلتخم  ياه  رگنس  رد  هللا  همحر  دیفم  خیش 

.یناشاک يردیح  رقاب  دمحم  هتشون  روهظ ، يوس  هب  همانلاس  - 1
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هلمج

؛ اوتف رگنس  . 1

؛ تواضق رگنس  . 2

؛ تیالو جیورت  رگنس  . 3

؛ هعیش نادناعم  اب  هرظانم  رگنس  . 4

.ددعتم دیفم  بتک  فینصت  فیلات و  رگنس  . 5

دای ییابیز  باقلا  اب  وا  زا  ترضح  نآ ، رد  هک  تسا  هدش  رداص  دیفم  خیش  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  دنمـشزرا ، عیقوت  ود 
: لیبق زا  تسا  هدرک 

.؛) دیدسلا خاللا   ) راوتسا ردارب  . 1

؛) دیشرلا ّیلولاو   ) ...هتفای تیاده  تسود  . 2

؛) قحللرصانلا اهیا   ) ...قح روای  . 3

؛) قدصلا هملک  یلا  یعادلا   ) ...هقح تاداقتعا  جورم  غلبم و  . 4

؛) صلخملا یلولا  اهیا   ) ...صلخم تسود  . 5

؛) نیملاظلا انیف  دهاجملا   ) ...تیب لها  تیالو  هار  رد  دهاجم  . 6

؛) هلیلدو قحلا  مهلم   ) ...تقیقح هداج  دلب  هار  . 7

؛) نیدلا یف  صوصخملا   ) ...تیب لها  هب  صلخم  . 8

؛) نیقیلاب انیف  صوصخملا   ) ...تیب لها  هب  نقوم  . 9

؛) هبتاکملاب کفیرشت  یف  انل  نذا  دق  هنا   ) ...نامز ماما  همان  هب  فرشمو  رختفم  . 10

؛) انیلاوم یلا  انع  هیدوت  ام  کفیلکتو   ) ...نایعیش يوس  هب  نامز  ماما  دصاق  . 11
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؛) همسرن امب  هیلا  نکست  نم  یلا  هتیدام  یف  لمعا  و   ) ...نامز ماما  رس  بحاص  . 12

؛) قحلل رصانلا  اهیا  کیلع  مالس  ...یلوملا  یلولااهیا  کیلع  مالس   ) ...نامز ماما  مالس  بطاخم  . 13

؛) کتاجانم انرظن  انک  اناف   ) ...نامز ماما  رظن  دروم  شتاجانم  . 14

: نامز ماما  ياعد  لومشم  . 15

.قحلا هرصنل  کقیفوت  هللا  َمادَا  ...دشخب  ماود  قح  يرای  يارب  ار  وت  قیفوت  دنوادخ  .فلا 

...قدصلاب انع  کقطن  یلع  کتبوثم  لزجاو  ...دیازفایب  ییوگ  یم  ام  بناج  زا  یتسار  اب  هک  ینانخس  شاداپ  دنوادخ  .ب 

یلع هنوعب  هللا  كدیا  ...مینک  یم  يروآدای  ام  هچ  نآ  هب  دهد  تقیفوت  دنجراخ  نید  زا  هک  ینانمشد  ربارب  رد  شیرای  اب  دنوادخ  .ج 
.هرکذن ام  یلع  هنید  نم  نیقراملا  هئادعا 

قیفوتلا مکل  فطلی  دـشرلا و  کـمهلی  هللاو  ...دـنک  اـطع  قیفوت  وت  هب  دوخ  تمحر  اـب  هدومن و  مهلم  دـشر  هار  هب  ار  وـت  دـنوادخ  .د 
...هتمحرب

...درادـب ظوفحم  ار  وـت  هدرک  طـقف  تخانـش  هیلح و  رکم و  زا  هدرک و  تیاـنع  وـت  هب  دوـخ  ياـیلوا  زا  هک  یببـس  نآ  اـب  دـنوادخ  .ه 
؛ هئادعا دیک  نم  هب  کتمرح  هئایلوا و  نم  کل  هبه  يذلا و  ببسلاب  هللا  کمصع 

؛ هتمحرب کلذل  کقفوم  هللاو  ...درادب  قفوم  تسام  هب  برق  یکیدزن و  بجوم  هک  یلامعا  هب  ار  وت  دوخ  تمحر  زا  دنوادخ  .ز 

.دنک ظفح  ار  وت  دورن  باوخ  هب  زگره  هک  دوخ  هدید  اب  دنوادخ  .ح 
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هلیـسو نیدـب  هک  یناسرتب  ار  ناشیدـنا  لـطاب  اـت  یتسی  اـب  تسا  هتـشاک  یهورگ  لد  رد  ار  لـطاب  هک  يا  هنتف  هنتف ، نیا  ربارب  رد  دـیاب 
نا مانت  یتلا ال  هنیعب  هللا  کسرح  نکتلف   ) ...دـنور ورف  هودـنا  مغ و  رد  نامرجم  هدـش و  لاح  شوخ  نانآ  یبوکرـس  رطاخ  هب  نانموم 

؛) نومرجملا کلذل  نزحی  نونموملا و  اهرامذل  جهتبت  نیلطبملا و  باهرتسال  الطاب  تسرح  موق  لّبست  هنتف  کلذل  لباقت 

....دومرف (1) دییات  دوخ  يرای  اب  ار  ام  هتـسیاش  ناتـسود  زا  ناینیـشیپ  هک  هنوگ  نامه  دـیامرف  دـییات  دوخ  يرای  اب  ار  وت  دـنوادخ  .ط 
؛ نیحلاصلا ءایلوا  نم  فلسلا  هب  دیا  يذلا  هرصنب  هللا  كدیا  )

دیفم خیش  يارب  نامز  ماما  ییارس  هیثرم 

زا دـعب  هک  دـنا  هدروآ  دوخ  بتک  رد  دـشاب -  یم  تیالو  هار  يادهـش  زا  دوخ  هک  يرتشوش -  هللارون  یـضاق  هلمج  زا  مالعا  ياملع 
.دندید تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  بوسنم  هک  ریز  تیب  دنچ  شربق  يور  مدرم  دیفم  خیش  نفد 

ٌموی (2) هنا  كدقفب  یعانلا  تّوصال 

ٌمیظع لوسرلا  لآ  یلع 

يرثلا ثدج  یف  تبیغ  دق  تنک  نا 

ٌمیقم کیف  دیحوتلاو  ملعلاف 

املک حرفی  يدهملا  مئاقلاو 

ٌمولع (3) سوردلا  نم  کیلع  تیُلت 

يزور ربمایپ  لآ  رب  وت  گرم  زور  اریز  دهد ، ربخ  اروت  نادقف  یعان (4)  ادابم 

.نایمیحر ص838 ، ج2 ، هرطقلا ، - 1
.ه لاس 1413 دیفم ، خیش  تلحر  - 2

ص113. رهم ، ریم  5 ؛ تیاکح بقاثلا ، مجن  - 3
.دهد یم  يراوگان  دب و  ربخ  هک  یچراج  - 4
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هدـیزگ تماقا  وت  رد  دـیحوت  ملع و  هنیآره  سپ  يدـش ، ناهنپ  كاخ  نایم  رد  دـیفم  خیـش  يا  وت  رگا  .تسا  نیگنـس  گرزب و  سب 
.دیدرگ یم  نامداش  مئاق  يدهم  يدرک  یم  عامتسا  ار  نادرگاش  نخس  ای  يدرک  یم  سیردت  مولع  عاونا  زا  وت  هاگره  .تسا 

هژیو ياه  تیانع  دروم  ًامتح  دـننک ، يراتفگ  يرادرک و  غیلبت  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  هناـصلاخ  رگا  دـننادب  دـیاب  یمارگ  ناـغلبم 
.دوب دنهاوخ  مالسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترضح 

سنوی ترضح  تاجن  ناضمر  كرابم  هام  موس 

يدهم دای  یهام و  مکش  زا 

یتسرپ قح  هب  یتسرپ  تب  زا  ار  يونین  هقطنم  مدرم  دش  رومام  دنوادخ  روتسد  هب  تسا  لسرم  يایبنا  زا  یکی  یتم  نب  سنوی  ترضح 
.دیامن توعد 

هک تسا  یغورد  هچ  نیا  دـندومن  بذـکت  ار  سنوی  ترـضح  دوب  هتفرگ  دوخ  یتسرپ  تب  اـب  هیلبق  نآ  ناـج  حور و  هک  ییاـجنآ  زا 
زا یتمیق  چیه  هب  دنتـسرپ و  یم  ار  اه  تب  اهنآ  زا  يوریپ  هب  مه  ام  دـندیتسرپ  یم  ار  اهتب  نیا  ام  ناردام  ناردـپ و  .يا  هدروآ  ام  يارب 

.میوش یمن  نادرگ  يور  اهنآ 

امش هب  يررض  عفن و  چیه  ناج ، یب  ياهتب  نیا  دومرف : دومن و  یهن  اهیتسرپ  هفارخ  نیا  زا  ار  اهنآ  هچره  مالسلا  هیلع  سنوی  ترـضح 
رگا دنناسر  یمن 
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هب نامیا  ام  نکن  هتـسخ  ار  تدوخ  دوخ  یب  سنوی ! يا  دنتفگ : شومق  دیـشاب  دوخ  تاجن  رکف  هب  لقاال  دیـسرت  یمن  ادخ  باذـع  زا 
.دش جراخ  دوخ  موق  زا  دش و  هتسکش  لد  سنوی  ترضح  میروآ  یمن  وت  يادخ 

يراک هک  دندش  دوخ  ياطخ  هجوتم  موق  دش  رات  هریت و  اوه  .نامه  باذع  ندش  رادـیدپ  راثآ  نامه ، شموق  زا  سنوی  ندـش  جراخ 
ات دینک  هبوت  رتدوز  هچره  هک  درک  ییامنهار  ار  موق  نآ  یملاع  دندش  نامیـشپ  اذل  هدـش  كانبـضغ  اهنآ  رب  ادـخ  تهج  هک  دـندرک 
دش هلان  هجض و  هچراپکی  ارحص  دنتخادنا  یئادج  اهردام  اه و  هچب  نیب  دندنآ  ارحـص  هب  ناوج  وریپ  زا  موق  نآ  همه  ددرگرب  باذع 

.دنادرگرب ار  باذع  لاعتم  يادخ  ات 

.دنادرگ یمرب  ار  یمتح  مربم و  ياضق  اعد ، هدمآ : ثیدح  رد  هک  روطنامه 

.ًاماربا (1) موربُا  دق  َءاضقلا و  ّدُرَی  اعدلا  مالسلا :  هیلع  رقابلا  لاق 

.دیسرن یبیسآ  يدحا  هب  دنادرگرب و  ار  هدش  لزان  باذع  سنوی ، موق  هجض  اعد و  يرآ 

ماما اب  هلباقم  نامه  اهنآ  هب  باذع  لوزن  وا و  موق  يراتفرگ  تلع  هک  دـیآ  یمرب  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  هرابرد  نآرق  تایآ  زا 
هناصلاخ و هبوت  هلان و  هجـض و  ناـمه  باذـع  ندـش  فرطرب  تلع  دـندرک و  بیذـکت  ار  سنوی  هک  دوب  یهلا  تجح  دوخ و  ناـمز 

هیلع سنوی  ترـضح  ندش  راتفرگ  تلع  .دوب و  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  ناشنامز  ماما  ياه  هزومآ  شریذپ  دنوادخ و  هب  نامیا 
هب مالسلا 

ص233. ج4 ، یفاک ، لوصا  - 1
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.دش جراخ  دومن و  رهق  دوخ  هلیبق  زا  یهلا  نذا  نودب  دومن  هک  دوب  ییالوا  كرت  نامه  ایرد  لد  رد  یهام  مکش 

هب ...َنیِِملاَّظلا (1) ، ْنِم  ُتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ِتاَُملُّظلا  ِیف  يَداَنَف  ِْهیَلَع  َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  اًبِـضاَغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذَو 
رب زگره  ام  هک  درک  نامگ  سپ  تفر ، نوریب  دوخ  موق  نایم  زا  كانمـشخ  هک  یماگنه  ار  یتم  نب  سنوی  هب  گنهن  بحاص  رآ  داـی 

نآرق رد  هک  دوب  راگدرورپ  هب  عوجر  هبانا و  تلاح  نامه  یتدـم  زا  دـعب  یهام  مکـش  زا  وا  تاجن  تلع  تفرگ و  میهاوخن  گنت  وا 
.نیملاظلا نم  تنک  ینا  کناحبس  تنا  ّالا  هلا  نا ال  تاملظلا  یف  يدانف  هدمآ :

.َنِینِمْؤُْملا (2) یِْجُنن  َِکلَذَکَو  ِّمَْغلا  ْنِم  ُهاَْنیََّجنَو  َُهل  اَْنبَجَتْساَف 

.مدوب ناراکمتـس  زا  نم  هک  اقح  یکاپ ، هّزنم و  وت  تسین ، يدوبعم  وت  زج  ادـخ ) يا   ) هک داد  رد  دادـن  اه  یکیراـت  ناـیم  رد  سپ  ... 
.میهد یم  تاجن  ار  نانمؤم  هنوگ  نیا  ام  و  میدیشخب ، تاجن  هودنا  زا  ار  وا  میدروآرب و  ار  وا  هتساوخ  ام  سپ 

هداـمآ یتشک  دیـسر  اـیرد  هب  يداـیز  تفاـسم  ندومیپ  زا  سپ  تفر  نوریب  كانبـضغ  دوخ  هلیبـق  موق و  زا  مالـسلا  هیلع  سنوی  يرآ 
سنوی يامیـس  رد  هک  یگرزب  تلـالج و  رطاـخ  هب  یتشک  نیرفاـسم  دـننک  راوس  مه  ار  وا  هک  دومن  اـضاقت  نارفاـسم  زا  دوب  تکرح 

قبط دش  ندش  قرغ  رطخ  دیدش و  نافوط  راتفرگ  دیسر  ایرد  طسو  هب  یتشک  یتقو  ندرک  راوس  ار  وا  دوب  ادیوه 

-1
.88 هیآ ءایبنا ، هروس  - 2
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دنوادخ دنتخادنا  ایرد  هب  ار  وا  هرخالاب  .دمآرد  سنوی  مانب  هعرق  دنزادنایب  ایرد  هب  ار  رفن  کی  دایب  هعرق  دیق  هب  دنتشاد  هک  يا  همانرب 
سنوی .تسادخ  تناما  ینعی  دراد  هگن  ملاس  دوخ  نورد  رد  دـنکن و  مضه  یلو  دـعلبب  ار  وا  هک  درک  رومأم  ار  یمیظع  یهام  میکح 

نَا ال  » داد ادن  هصغ  مغ و  رازه  اب  یهام  مکش  کیرات  نادنز  نآ  رد  دوب  یهام  مکش  رد  دنا ) هتشون  زور  لهچ  ات  زور  هس  زا   ) یتدم
« نمیلاظلا نم  ُتنک  ّینا  کناحبس  تنا  ّالا  هِلا 

لمحت شندب  نوچ  دیامن  هدایپ  ایرد  رانک  ار  وا  داد  روتسد  یهام  هب  دومن و  باجتسم  ار  مالسلا  هیلع  سنوی  ترضح  ياعد  دنوادخ 
نآ هویم  زا  دـبایب و  شمارآ  نآ  رانک  رد  هتـشگرب  ایرد  رفـس  زا  هک  شا  هدـنب  ات  دـینایور  ار  ییودـک  هتوب  تشادـن  ار  نازوس  باتفآ 

.دنک هدافتسا 

هب هتـسش و  تسد  یتسرپ  تب  كرـش و  زا  هک  شا  هلیبق  موق و  هب  گرزب  دنوادخ  روتـسد  هب  اوق  دـیدجت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  سنوی 
.دش مازعا  یهلا  ربمایپ  ناونعب  دنا  هتشگرب  دیحوت  كاپ  نماد 

تیودهم اب  طابترا  هژوس 

هب رارقا  هدرک و  اـهر  ار  تما  ارچ  هکنیا  زا  تمادـن  زجع و  راـهظا  رثا  رد  سنوی  ترـضح  هک  دـمآ  ءاـیبنا  هروس  و 88  تایآ 87  رد 
.تفای تاجن  یهام  مکش  ایرد و  یکیرات  ییاهنت و  هصغ و  مغ و  زا  یصقن  بیع و  ره  زا  راگدرورپ  دندوب  هزنم  یکاپ و 

.َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  َنیِحِّبَسُْملا ، ْنِم  َناَک  ُهَّنَأ  َالْوَلَف  هک : هدمآ  تافاص  هروس  تایآ 143 و 144  رد  و 
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یم یهام  نآ  مکش  رد  دنوش  یم  هتخیگنارب  مدرم )  ) هک يزور  ات  ًامتح  دوب ، نایوگ  حیبست  زا  یهام  مکـش  رد  وا  هک  دوب  نیا  هن  رگا 
.دنام

رما کی  زا  دنوادخ  هک  مینک  لوبق  دیاب  سپ  دنامب  هدنز  فراعتم ، یلومعم و  رمع  زا  رتشیب  یناسنا  هک  دشابن  لوقعمرگا  هکنیا  هجیتن 
.دنام یم  هدنز  تمایق  ات  یهام ، مکش  رد  مالسلا  هیلع  سنوی  ترضح  هدمآ : نآرق  رد  هک  تسا  هداد  ربخ  یلاعم 

نامز ماما  هدج  هجیدخ  تلحر  ناضمر ، هام  مهد 

ییوج و یپ  رد  دـنناوخب  نامز  ماـما  تبیغ  رـصع  رد  نایعیـش  هک  تسا  هدومرف  میلعت  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  هبدـن  ياـعد  رد 
ربمایپ و رسپ  ناونعب  ار  نامز  ماما  هکنآ  رب  هوالع  .مینک  یم  دای  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  زا  ارهز ، فسوی  زا  سسحت  صحفت و 

: میئوگ یم  .میناوخ و  یم  هجیدخ  دنزرف  ناونع  هب  ار  وا  .میناوخ  یم  ارهز  ترضح  نینموملاریما و 

.يربُکلا (1) َهمطاف  نبا  و  ِّءارَغلا ، هجیدخ  نبا  و  یضترملا ، ٍیلع  نبا  و  یفطصملا ، ِیبنلا  ُنبا  َنیَا 

.ملاع نانز  نیرتگرزب  ارهز  همطاف  دنزرف  و  ماقم ، دنلب  هجیدخ  دنزرف  یضترم و  یلع  دنزرف  و  یفطصم ، دمحم  دنزرف  تساجک 

هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
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مالسلا هیلع  يدهم  دای  ناضمر و  هام  هدراهچ  بش 

هراشا

.مامت ردب  رمق و  لاله ، دراد : هژاو  دنچ  هام »  » يارب برع 

.دنیوگ يرمق  هام  رخآ  لوا و  بش  هس  هام  هب  لاله ،

.تسا هام  رخآ  بش  هس  لوا و  بش  هس  نیب  هک  تسا  ییاه  بش  نامه  رد  رمق ،

.دوش یم  لماک  هک  تسا  مهدراهچ  بش  هام  مامت ، ردب 

.دنا هدرک  هیبشت  نازورف » هراتس   » و مامت » ردب   » و رمق »  » هب ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تایاور ، رد 

مامت ردب  .فلا 

: میناوخ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  همانترایز  رد 

(1) مامتلا ؛ ردبلا  یلع  مالسلا 

.مامت ردب  رب  مالس 

رمق .ب 

: تسا هدمآ  تیاور  رد 

(2) رونلا ؛ بیبالج  هیلع  يّرّدلا  رمقلاک  ُهُهجو  هنجلا  لها  سوواط  يدهملا 

، شکرابم ندب  رب  تسا و  هدنشخرد  هام  دننام  شا  هرهچ  تسا ؛ تشهب  لها  سوواط  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 
.رون زا  تسا  ییاه  هماج 

ص530. نانجلا ، حیتافم  - 1
ص762. ج2 ، لامآلا ، یهتنم  - 2
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يّرد بکوک  .ج 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(1) يّرّدلا ؛ بکوکلاک  ُهُهجو  يدلو  نم  ٌلجر  يدهملا 

.تسا كانبات  هراتس  لثم  شا  هرهچ  تسا و  نم  نادنزرف  زا  يدرم  يدهم 

هگ نآ  باقن  وسکی  دتف  تهام  هرهچ  زا  رگا 

يراثآ دیشروخ  زا  هام و  زا  رگد  دنام  یمن 

ددرگ یم  هچ  مریدقت  تسین  تروضح  كرد  رگا 

يرادرب هظحل  کی  ادخ  رهب  زا  هرهچ  زا  باقن 

هجیدخ رسپ  هب  قداص  ماما  تبحم 

هراشا

لجع هللا  هیقب  ترضح  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  دنزرف  هب  تبـسن  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میناوخ  یم  هبدن  ياعد  رد 
.یَمِحلا (2) ُءاقِولا و  ََکل  یسْفَن  و  ّیمَا ، تنَا و  یبَاب  دیامرف  یم  هکیئاج  ات  دیامن  یم  تبحم  راهظا  هجرف  هللا 

داب وت  كاپ  تاذ  یماح  رادهگن و  مناج  وت ، يادف  مردام  ردپ و 

نامز ماما  هدج  هجیدخ  لیاضف 

هجیدخ هب  ادخ  تاهابم  . 1

ترضح زا  زور  هنابش  لهچ  يارب  دش  رارق  ادخ  روتسد  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ص239. رثالا ، بختنم  - 1

ص239. رثالا ، بختنم  - 2
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اذل دوش  ماجنا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  نآرق  رثوک  هفطن  داقعنا  يزاس  هنیمز  ات  دنک  يریگ  هرانک  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
مایپ رسای  رامع  بانج  طسوت  هدرک  رهق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنکن  نامگ  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  هکنآ  يارب 

ره لاعتم  يادخ  هک  نادب  دوش و  يراج  ادخ  رما  ات  تسادخ  روتسد  هب  زور  هنابـش  لهچ  لزنم  هب  مندماین  وگب : هجیدخ  هب  هداتـسرف :
دنک (1) یم  تاهابم  ناگتشرف  لباقم  رد  وت  هب  زور 

ربمایپ نابز  زا  هجیدخ  یلام  داهج  . 2

مالسلا (2) امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ُفیَس  هجیدخ و  لام  نیَئیَِشب : ّاِلا  ینید  ماقتسا  ماق و ال  ام  فلا :

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  لام  زیچ : ود  هب  رگم  درکن  تماقتسا  درکن و  ادیپ  ماوق  نم  نید 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  ریشمش  و 

اِهل (3) اِمب  ِهیَلَع  یْنتَناعَا  و  هللا ، نید  یلع  یْنتَرَزآ  و  سانلا ، ینبّذک  َنیح  یْنتَقّدَص  هجیدخ ؟ ُلثم  َنیَا  و  هجیدخ ! ب :

هماقا يارب  ارم  .دروآ و  نامیا  درک و  قیدصت  ارم  وا  دندرک  بیذکت  ارم  مدرم  هک  ینامز  .دوش  یم  ادیپ  هجیدخ  دننام  اجک  هجیدـخ !
.درک کمک  ارم  شیوخ  لام  اب  ادخ  نید  يرادیاپ  رد  .درک و  يرای  ادخ  نید 

ییادخ هدش  باختنا  هجیدخ  . 3

َهَیِسآ و َمَیرَم و  َْعبْرَا : ِءاسّنلا  َنِم  َراتخا  هللا  َّنِا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

راحب ج43 ص53 - 1
یبوط ص 222 هرجش  - 2

« جدخ  » هدام راحبلا ج1 ص  هنیفس  راونالا ج43 ص131 _  راحب  - 3
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.همطاف هجیدخ و  هیسآ و  میرم ، دیزگرب : ار  نز  راهچ  زاس  - خیرات هنومن و  نانز  نایم  زا  لاعتم  يادخ  .همطاف  هَجیدَخ (1) و 

تشهب نانز  نیرترب  هجیدخ  . 4

ٍمِحاُزم و ُتِنب  ُهَیِسآ  و  دمحم ، ُْتنب  ُهمطاف  و  ٍدلیوخ ، ُْتِنب  ُهَجیدَخ  هَّنَجلا  لهَا  ِءاِسن  ُلَضفَا  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
.َنارمِع (2) ُتِنب  ُمَیرَم 

رتخد هیـسآ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  .دلیوخ  رتخد  هجیدخ  دـننانیا : تشهب  نانز  نیرت  تلیـضفرپ  نیرترب و 
.نارمع رتخد  میرم  محازم ،

هجیدخ قاتشم  تشهب  . 5

ثهَجوَز مِحاُزم  ُتَنب  هَیِسآ  و  َنارمِع ، ُتِنب  ُمَیرَم  ءاسّنلا : َنِم  َعبْرَا  یلا  ُهَّنَجلا  ِتَقاتِْسا  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
ٍدَّمَُحم (3) ُتِنب  همطاف  ُهرِخآلا و  ایندلا و  یف  یّبنلا  ُهَجوَز  ٍِدلیَوَخ  ُتنب  ُهجَیدَخ  و  ِهّنجلا ، یف  یبنلا  ُهَجْوَز  یِه  َنوَعِرف و 

نز راهچ  قاتشم  تشهب 

دلیوخ رتخد  هجیدخ  تسا 3 . مالسا  مرکم  ربمایپ  رسمه  تشهب  رد  هک  نوعرف  رـسمه  محازم  رتخد  هیـسآ  نارمع 2 . رتخد  میرم  . 1
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف  ترخآ 4 . ایند و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رسمه 

هجیدخ ص25 زاجح  نامسآ  غورف  - 1
راونالا ج43 ص9 راحب  یبطرق ج2 ص1325 ، ریسفت  - 2

راونالاراحب ج43 ص53 - 3
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راگزور نیلّمُک  زا  هجیدخ  . 6

میرم و  نوعرف ، ُهأرما  محاُزم  ُتنب  ُهَیـسآ  َعبرَا : ّاِلا  ِءاسّنلا  َنِم  ْلُمْکَی  َْمل  ٌریثک و  لاجّرلا  نِم  َلُمَک  دندومرف : مالـسلا  ناشلا  میظع  ربمایپ 
.ٍدَّمَُحم (1) تنب  ُهمِطاف  ْدلیَوٌخ و  ُتنب  هجیدخ  و  َنارمِع ، تنب 

هجیدخ میرم ، هیسآ ، دندیسر : لامک  هّلق  هب  نز  راهچ  طقف  نانز  نایم  زا  یلو  دندیسر  یم  جوا  هطقن  هب  لامک  رد  نادرم  زا  يرایـسب 
.همطاف و 

هجیدخ هب  ادخ  مالس  . 7

صاخ و هدنب  تسا  هجیدخ  نیا  ادخ ! ربمایپ  يا  : دومرف دمآ و  نم  دزن  نیما  لیئربج  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
.راگدرورپ هاگراب  صالخارپ 

ٌبَصَن (2) ٌبَخَصال و ال  ٍبَصَق  ْنِم  ِهنجلا  یف  ٍْتیَِبب  اهرَِّشب  یّنِم و  اّهبَر و  نِم  مالسلا  اَهیلع  أَْرقاَف 

يا هناخ  هب  هدب  تراشب  وا  هب  .ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  سپـس  .ناسرب  وا  هب  ار  تراگدرورپ  مالـس  .دمآ  تدزن  هجیدخ  هک  یماگنه 
.درادن دوجو  نآ  رد  یماران  جنر و  چیه  هک  تشهب  رد  دجربز (3) زا  هعطق  کی  زا  هوکشاب 

فاشکلا ج4 ص573 - 1
يراخب ج5 ص112 حیحص  . 21 - 2

هدـش هتخاس  فلتخم  ياه  هعطقزا  هکنآ  هن  تسا  یلاخوت  رهوگ  کی  زا  هک  تسا  يرـصق  تشهب  رد  نیرولب  هناـخ  زا  روظنم  .22 - 3
راونالاراحب ج16 ص8 .دشاب 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زا  هجیدخ  عافد  . 8

نارس زا  یناراگتساوخ  دوجو  اب  هک  دندرک  شنزرس  ار  وا  شیرق  نادرم  دومن  جاودزا  دّمحم  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  یتقو 
زا ار  شا  هیرهم  دنک و  جاودزا  درادن  یتاناکما  هیامرـس و  چـیه  هک  بلاطوبا  میتی  اب  هک  دـش  هنوگچ  ءارما  برع و  ناگرزب  شیرق و 

: دومرف هنوگنیا  ییاریذپ  زا  سپ  درک  توعد  ینامهم  هب  ار  شیرق  نانز  اذل  دهد  رارق  شدوخ  لام 

وَا ُهلثِم ؟ مکیف  ْلَه  مُکلئسَا  اَنَا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ًادمحم  ُتْجَّوزت  ّینَا  ْنِم  ُهْتلَعَف ، امیف  َّیّلَع  اوباع  ّنکتلوعب  ّنَا  ینغََلب  ءاسنلا  رـشاعم 
هنم (1) تیأر  دق  ام  ِلَجِال  ُُهتْذَخَا  دق  اَنَا  ُهیضرلا و  هقالخا  ِهلضَف و  هلامک و  هلامَج و  ْنِم  هلکش  هکم  ِنَْطب  یف 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضحاب  هکنیا  رد  دنا  هدرک  ییوجبیع  نم  زا  امـش  نارـسمه  هک  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  شیرق ! نانز  يا 
غارـس وا  يارب  يدننامه  ناتنادرم  نایم  رد  ایآ  مسرپ  یم  امـش  زا  نم  و  ما ! هتخادرپ  شیوخ  لام  زا  ار  ما  هیرهم  مدرک و  جاودزا  ملس 

.دسر یم  وا  ياپ  هب  یناسفن  یقالخا و  لیاضف  لامک و  لامج و  رد  یسک  هکم  رهش  رد  ایآ  دیراد ؟

.مدومن باختنا  مدرک  هدهاشم  يو  زا  هک  یتالامک  نآ  تهج  هب  نم  و 

ار ربمایپ  هجیدخ ، باختنا  كالم  . 9

هک ربمایپ  هب  داد  ماغیپ  یسک  طسوت  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 

راونالاراحب ج16 ص 71 - 1
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َنباَی دومرف : وا  هب  باطخ  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  دش  رـضاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یتقو  دیایب  وا  دزن 
َکثیدح (1) قدص  و  َکِقلُخ ، ِنسُح  و  مهدنع ، َکتناما  و  َکِموَق ، یف  َِکفرش  یّنم و  َکتبارقل  َکیف  ُتبغَر  ّینا  مَع 

وت هتفیش  قاتشم و  موق ، نایم  رد  وت  ییوگتسار  یقالخا و  شوخ  يراد ، تناما  تیـصخش ، يدنواشیوخ ، رطاخ  هب  نم  ومعرـسپ ! يا 
.ما هدش 

دّمحم يادف  هجیدخ  یتسه  . 10

مبیبح دزن  ار  ملاوما  ياه  هنازخ  ماـمت  دـیلک  ومع ! يا  : تفگ لـفون  نب  هقرو  شیومع  هب  باـطخ  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 
: وگب وا  هب  نم  بناج  زا  ربب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ُهتبه ْدَقَف و  يدَی  َتَْحت  وه  ام  ُِکلمَا و  ام  عیمج  يدیبع و  یلام و  ّنا  ءاشی ، فیک  اهیف  فّرـصتی  هُکِلم  یه  هل و  ٌهیده  اهعیمج  هذه  نا 
.هل (2) ًاماظعا  َالالجا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحمل 

لام و زا  هچنآ  دـنکب ، نآ  رد  دـهاوخ  یم  هک  یفرـصت  هنوگره  هک  تسوا  کلم  نآ  یمامت  وارـضحم  هب  تسا  هیدـه  ملاوما  یمامت 
مارتحا ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هب  تسا  هبه  نآ  یمامت  منک ، یم  فرـصت  نآ  رد  هک  هچنآ  مراد و  كالما  ناگ و  هدرب 

.وا تمظع  اب  تحاس  هب  نم  زا  دشاب  یمیظعت  و 

ماشه ج1 ص199 نبا  هریس  یبنلا ج 2 ص 115 _  هریس  نم  حیحصلا  - 1
راونالا ج16 ص71 راحب  - 2
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َکتیراج (1) اَنَا  دومن و  یفرعم  دّمحم » زینک   » ناونع هب  ار  شدوخ  و 

هجیدخ تیصو  . 11

ارف شوگ  وا  يایاصو  هب  ات  تساوخ  ربمایپ  زا  تفای  تدش  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدخ  ترـضح  نینموملا  ما  يرامیب  هک  یماگنه 
: دنتشاد هضرع  دنهد 

« َيایاصو عمسا  هللا  لوسر  ای  »

يادا رد  میهاتوک  رطاخ  هب  دینک  وفع  ارم  ادخ ، ربمایپ  يا.کقح  یف  ٌهرِـصاق  ّینِاَف  هللا  لوسر  ای  ینفعا  تیلالح :) بلط   ) لوا تیـصو 
(2) ناتقوقح !!

و ِبَعَّتلا ، َهیاغ  يراد  یف  ِْتبعَت  ِكَدـهَج و  ِْتغََلب  ْدَـقَف  .ًاریـصقت  ِکنم  ُتیأر  ام  .اّلک  اـشاح و  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
دـیا و هداد  ماجنا  تلاسر  قوقح  يادا  رد  ار  شالت  ناوت و  نیرخآ  امـش  ما ، هدـیدن  یهاتوک  امـش  زا  نم  تسین ، يزیچ  نینچ  زگره 

دیا هدومن  فرص  ادخ  هار  رد  ار  ناتلاوما  مامت  دیا و  هدش  لمحتم  نم  اب  یگدنز  رد  ار  اه  یتخس  نیرتشیب 

ءاسن نم  ٌدَحَا  اهیذؤی  الف  يدَعب  نم  ٌهمیتی  اهناف  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  یلا  تراشا  هذهب و  َکیصُوا  همطاف :) هب  شرافس   ) مود تیـصو 
.ًاهورکم (3) اهنیری  و ال  اهِهج ، َنْحِصَی و  و ال  اهَّدَخ ، نمطلی  و ال  شیرق ،

( جدخ  ) هدام 1 جراحبلا هنیفس  - 1
( جدخ  ) هدام 1 جراحبلا هنیفس  - 2
( جدخ  ) هدام 1 جراحبلا هنیفس  - 3
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بیرغ و میتی و  نم  زا  سپ  ناشیا  دوب ) هتـسشن  ناشردام  رانک  هک   ) اهیلع هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  مرتخد  هب  ار  امـش  منک  یم  تیـصو 
راتفر یتشرد  یتخس و  هب  وا  اب  دنشکن و  دایرف  وا  رب  و  دننزن ، یلیـس  ار  وا  دنکن  تیذا  ار  وا  شیرق  نانز  زا  یـسک  سپ  دوش ، یم  اهنت 

.دننکن

.هللا لوسر  ای  کنم  ٌهَیحَتسُم  ّینِاَف  َکل ، لوقت  یه  همطاف و  یتَنبِال  اهلوقا  یناف  .هثلاثلا  هیصولا  اما  ابع :) بلط   ) موس تیصو 

تلاجخ امـش  زا  ادـخ ! لوسر  يا  اریز  دـنک  یم  وگزاب  امـش  هب  ناشیا  میوگ و  یم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  مرتخد  هب  ار  موس  تیـصو 
.مشک - یم

َهَُّرق یتَبیَبح و  ای  دومرف : مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  هجیدخ  سپـس  هرجحلا ، نم  َجَرَخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ماقف 
.هیف یننّفکت  ِیحولا ، ِلوزن  نیح  هسبلت  يذلا  کئادر  َکنم  ُدیُرا  .ربَقلا  نم  ٌهَفئاخ  َاَنا  لوقَت : یُّما  ّنِا  کیبال  یلوق  ینیع ،

ماگنه هک  ییادر  نآ  مهاوخ  یم  امش  زا  مساره و  رد  ربق  زا  نم  دیوگ : یم  مردام  وگب ، تردپ  هب  منامشچ ، رون  يا  و  نم ، هییبح  يا 
.دیهد رارق  نم  نفک  دیشوپ ، یم  یحو  لوزن 

 . مالسلا اهیلع  هجیدخ  اهُُّما  تلاق  ام  اهیبَال  تلاق  مالسلا و  اهیلع  همطاف  تجرخف 

.دندرک وگزاب  ربمایپ  هب  ار  ناشردام  تیصو  همطاف  ترضح  سپ 

.ًامیظع ًارورس  هب  ْترَّسَف  ُِما  اهّ یِلا  هب  تءاج  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  یلا  ءادرلا  َمَّلَس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ماقف 

هرهاط هقیدص  هب  ار  دندنکفا  یم  كرابم  هناش  هب  یحو  لوزن  ماگنه  هک  یئادر  دنتساوخرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
نآ ناشیا  دنداد و  مالسلا  اهیلع 
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.دش لاحشوخ  تدش  هب  هجیدخ  ترضح  دندروآ  هجیدخ  ترضح  ناشردام  يارب  ار 

هجیدخ يارب  یتشهب  نفک  . 12

دنتساوخ دندرک و  طونح  لسغ و  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسویپ  یلعا  توکلم  هب  هجیدخ  رهطم  حور  یتقو 
هیحَّتلا و اب  کّصخی  مالـسلا و  کئِرُقی  هللا  نا  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  هک  دـننک  نفک  صوصخم  ءادر  نامه  رد  هک 

یم تمالـس  لاعتم  يادخ  ادخ ! لوسر  يا.انلیبَس  یف  اَهل  ام  تلذب  اهناف  اندنع ، نم  هجیدـخ  نفک  نا  دـمحم ! ای  کل  لوقی  مارکالا و 
هجیدخ نفک  ام ! بیبح  يا  : دیوگ یم  وت  هب  دـنادرگ و  یم  صوصخم  اه  مارتحا  اهدورد و  نیرت  یمارگ  نیرتهب و  اب  ار  وت  دـناسر و 

.دیشخب ام  هار  رد  ار  شا  یئاراد  همه  وا  نوچ  تسام  اب 

.اهیلا هللا  َيدهَا  هَّنَجلا  ِنافکَا  نِم  وُه  هجیدخ و  نفک  اذه  هللا ! لوسر  ای  لاق : نفکب و  لیئربج  ءاجف 

اهیلع هجیدخ  ترـضح  هب  ار  نآ  دـنوادخ  تسا و  تشهب  زا  نفک  نیا  ادـخ ، لوسر  يا  : تفگ دروآ و  ینفک  لیئربج  ترـضح  سپ 
.تسا هدومن  هیده  مالسلا 

هللا لوسر  نم  ٌنفک  هللا و  نم  ٌنفک  نانفک ، اهل  ناکف  ًایناث ، مالـسلا  هیلع  لیئربج  هب  َءآج  امب  ًالَّوَا و  فیرـشلا  هئادرب  هللا  لوسر  اهنَّفکف 
(1) ملس .  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نفک ناشدوخ  ءادر  اب  ادتبا  ار  هجیدخ  ترضح  ادخ  لوسر  سپس 

( جدخ  ) هدام 1 جراحبلا هنیفس  - 1
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.هللا لوسر  زا  یکی  هللا  زا  یکی  دش  نفد  نفک  ود  رد  هجیدخ  ترضح  سپ  دوب  هدروآ  لیئربج  هک  ینفک  اب  سپس  دندرک و 

نایعیش زا  هجیدخ  تعافش  . 13

اهَنََیب و   » فارعا هروس  هیآ 46  قبط  تسیچ و  نایخزود  نایتشهب و  نیب  باجح  زا  روظنم  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش 
( ...ْمُهامیِسب ًالُک  َنٌوفِرعَی  ٌلاجر  فارَعالا  یَلَع  ٌباجح و 

« .خزود تشهب و  نیب  تسا  دنلب  يژد  يروس و  باجح ، نآ  : » دومرف ترضح 

 . مالسلا هیلع  َهجیدخ  َهمطاف و  نیَسُحلاو  ُنسحلا  ٌّیلع و  ٌدّمحم و  هیلع  ٌمئاق  دومرف : سپ 

.ِمِهئابآ ِءامسَا  مهئامسَِاب و  مهَنُوفِرعَیف  .مهیِلا  ّنُوِلبقَیَف  اُنتعیش ، َنیَا  انوَّبحَم ؟ َنیَا  َنود : اُنیَف 

مالسلا امهیلع  هجیدخ  همطاف و  مالسلا ، اهیلع  نیسح  نسح و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  فارعا )  ) روس نآ  زارف  رب 
اهنآ .دـندرگ  یم  هناور  اهنآ  يوس  هب  نایعیـش  ناتـسود و  دـنیاجک ؟ ام  نایعیـش  دـنیاجک ؟ ام  ناتـسود  دـننز : یم  داـیرف  .دـنراد  رارق 

زا ار  اهنآ  دنریگ و  یم  ار  ناتسود  نایعیش و  تسد  هاگنآ  .دنسانش  یم  ناشناردپ  ياهمان  ناشدوخ و  ياهمان  اب  ار  نایعیش  ناتسود و 
دننک (1) یم  تشهب  هناور  دنهد و  یم  روبع  طارص  لپ  فارعا و  هندرگ  هاگرذگ و 

يدراهتشا ص 281 يدمحم  ربمایپ  رسمه  هجیدخ  لقن  هب  دئاوفلا ص89  زنک  - 1
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يدهم روهظ  ماگنه  هجیدخ  ترضح  تعجر  . 14

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  روهظ  رـصع  رد  ینعی  دنراد  تعجر  رب  تلالد  تیاور  دصناپ  دودح  ددعتم و  تایآ 
یم یگدنز  ایند  رد  یتدم  دننک و  یم  هعجارم  ایند  هب  یهلا  ءایلوا  ترضح و  نآ  نارای  زا  یضعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

رد مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپـس  دومرف : رمع  نب  لضّفم  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنریگ  یم  ماقتنا  نانمـشد  زا  دننک و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  دـنوش  یم  رهاظ  البرک  رد  شدیهـش  ناراـی  هارمه  تسا  نیگنر  شنوخ  هب  هکیلاـح 

.دنیرگ یم  وا  هیرگ  رد  نیمز  اه و  نامسآ  لها  دنک  یم  هیرگ  دنیب  یم  عضو  نیا  اب  ار  وا  ملس 

ماگنه نیا  رد  .دننک  یم  تکرح  رایط  رفعج  ترضح  وا  پچ  فرط  رد  و  هزمح ، ترضح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسار  بناج  رد 
هارمه هتفرگ  شوغآ  رد  ار  همطاف ، ترـضح  دیهـش  دـنزرف  نسحم  ترـضح  هک  یلاح  رد  دـیآ  یم  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح 
نسحم ردام  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  .دننک  - یم هیرگ  دنلب  دنلب  دنیآ و  یم  مالـسلا )  هیلع  یلع  ترـضح  ردام   ) دسا تنب  همطاف 

هدعو امـش  هب  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  َنُودَعُوت ، متنُک  يذلا  مکموَی  اذـه  دـنز : یم  دایرف  دـیآ و  یم  اهنآ  رـس  تشپ  مالـسلا  هیلع 
.دش (1) یم  هداد 

.دومن ینالوط  هیرگ  زین  لّضفم  دـش ، سیخ  شمـشچ  کشا  زا  شنـساحم  هک  يروط  هب  درک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاـگنآ 
(2)

تثعب مهد  لاس  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  هنوگ  تداهش  تلحر  يرآ 

هیآ 103 ءایبنا  - 1
راونالاراحب ج53 ص23 - 2
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.تشگ نوفدم  نوجَح  هوک  هنماد  رد  بلاطوبا  ناتسربق  رد  دش و  عقاو  مظعم  هکم  رد  ناضمر  كرابم  هام  مهد 

هجیدخ حدم 

يدمحا رطع  تسَفَن  اب  هتفرگ  وخ  يا 

يدّمحم دمحا  تثعب  رتشیپ ز  يا 

دوخ لوسر  رب  ارت  مالس  اهراب  يا 

يدمرس دنوادخ  تاذ  هدرک  غالبا 

یتخادگ توبن  غورف  رد  عمش  نوچ 

یتخانش ار  یبن  یحو  لوزن  زا  شیپ 

ناربمیپ مالس  هظحل  هظحل  وت  رب  يا 

نارورس لیخ  هگ  هدجس  وت  ِرَد  كاخ 

وا يور  هب  ربمیپ  ِّيربمیپ  زا  شیپ 

نارگید دندیدن  هچنآ  دید  وت  مشچ 

دش هتشون  شلامک  باتک  وت  بلق  رد 

دش هتشون  شلآ  هب  تیردام  طخ  رس 

تشادن يرثوک  لسر  متخ  وت  نماد  یب 

تشادن يرب  وا  يزورآ  دنلب  لخن 

تسا ربمغیپ  زیزع  ناج  هک  یلع  یتح 

تشادن يرسمه  ادخ  دودح  یب  کلم  رد 

یحو لوزن  رد  ادخ  لوسر  مدمه  يا 
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یحو لوتب  رون  زکرم  وت  نماد  يا 

يدش ادج  یتسهز  لوسر و  رب  لصو  وت 

يدش يدهلا  جارس  تیب  باتفآ  وت 

تشاد درمریش  یلع  لثم  یحو  رازین 

يدش ادخ  ریش  یلات  وت  نزریش  يا 

دش راگدرورپ  هب  هیده  وت  ییاراد 

دش راقفلاوذ  یبن  داصتقا  گنج  رد 

دنرگید هلمج  ناهج  نانز  رگید و  وت 

دنرتخد دننارسپ و  تملاع  تاداس 

یفطصم قلخ  یلع ، غیت  وت ، ییاراد 

دنربارب تّوبن  حتف  دربشیپ  رد 

تسیلو هدزای  شرمث  وت  كاپ  ناماد 
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ص:122

تسیلع وت  داماد  هک  تسا  سب  تا  هبتر  نیا 

زاجح یکیرات  یتسرپ و  تب  رود  رد 

زاین یب  هاگرد  هب  زاین  خر  تدوب 

یلع وت و  یهلا  یحو  لوزن  زا  شیپ 

زامن مرح  رد  ادخ  لوسر  اب  دیدناوخ 

دنک يرسمه  ادخ  لوسر  اب  هک  وت  نوچ 

دنک يردام  ار  هنمآ  میتی  ّرُد 

تا هناش  كالول  هجاوخ ي  هاگ  هیکت  يا 

تا هنارت  دّمحم  رکذ  هظحل  هظحل  يا 

نامسآ دیحوت ، هراتس ي  هدزای  هب 

تا هناخ  دیشروخ  همطاف  رینم  يور 

وت تسیک ، مات  هم  باتفآ  تیب  رد 

وت تسیک ، مالسا  دهاجم  نز  لوا 

شتادارا ضرع  وت  هب  ادخ  ربمغیپ 

شتدالو زا  شیپ  وت  مالک  مه  تسارهز 

همطاف دوب  نخس  مرگ  وت  اب  هک  ییوگ 

شتداهش بورغ  ياه  هظحل  هب  یتح 

يا هتسب  مشچ  ناهج  اهلاس ز  هکنآ  اب 

يا هتسشن  ارهز  رتسب  رود  راگنا 
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نینموم ما  یبن  كاپ  ُّما  يا 

نیتسار ناماما  گرزب  ردام  يا 

تشادن يروای  ناهج  ود  ره  رای  هک  يزور 

نیعم یب  دوب  رشب  نیعم  نآ  هک  يزور 

شتیامح يدرک  يداتسیا و  هنادرم 

شتیاده غارچ  دنام  هنادواج  ات 

همئاق دیحوت  مئاق  هب  تتماق  يا 

همه ناتسود  لغد  وت  اب  دندش  نمشد 

قح تاذ  هدیشک و  تسد  شیوخ  تسه  زا 

همطاف دننام  وت  هب  يرهوگ  دیشخب 

يربمیپ وغک  هک  وت  ییوت  قحلا 

يروآ رثوک  یبن  رهب  هک  يا  هتسیاش 

ارت نمرها  قح  هتشرف  هتشرف  يا  درزآ 

ارت نمجنا  ره  هب  دندز  نابز  مخز 
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ترکیپ تسادق  رطع  تخیر  هک  سب  زا 

ترکیپ ارت  نفک  دش  ادخ  لوسر  نهاریپ 

وت لالج  ماقم و  دوب  دنلب  سب  زا 

وت لاحترا  یبن  نزح  لاس  دیدرگ 

دوش یم  زاورپ  هب  تشهب  رد  وچ  تسّدقم  حور 

دوش یم  زاب  یبن  بلق  هب  مغ  ياهرد 

یگدنز زاغآ  یلاسدرخ و  لصف  رد 

دوش یم  زاغآ  همطاف  يردام  یب 

تخیر كاپ  ناج  يا  وت  يارب  یبن  کشا 

تخیر كاخ  وت  كاپ  نت  رب  شیوخ  تسداب 

تفر تسد  دمحم ز  رای  وت  نتفر  اب 

تفر تسد  دمحم ز  راگزور  دیشروخ 

نازخ رکشل  نید  نشلگ  هب  رو  هلمح  دش 

تفر تسد  دمحم ز  راهب  یتفر و  وت 

وت يانث  رد  نابز  رازه  اب  هک  دبیز 

وت (1) ياپ  هب  دزیرب  هدیصق  رُد  مثیم » »

هجیدخ شرسمه  گوس  رد  ربمایپ  لاح  نابز 

هجیدخ ملد  رب  هدنام  تغاد  یتفر و 

هجیدخ ملفحم  هتشگ  مغ  نیا  زا  کیرات 
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یمهرم درادن  مدرد 

یمدمه درادن  دمحا 

نم رسمه  يا 

نم روای  يا 

هجیدخ منییآ  هب  نموم  نیلوا  يا 

هجیدخ منید  هر  رد  ناج  ادف  يدرک 

نیملسم راسگمغ  يا 

نیزح متشگ  تنتفر  اب 

نم رسمه  يا 

نم روای  يا 

دش ازع  نیا  رد  ترتخد  ارهز  مشچ  نوخ 

دش انشآ  تبرغ  درد  اب  یکدوک  رد 

ترتخد نوخرپ  بلق  اب 

ترکیپ هدیشک  رب  رد 

نم رسمه  يا 

نم روای  يا 

«. مثیم  » هب صلختم  راگزاس ، اضرمالغ  جاح  - 1
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ص:124

دراپس ناج  ارهز  وت  غاد  زا  هک  مسرت 

درادن ار  تیور  نارجه  تقاط  وا 

دش هتسب  تناگدیدات 

دش هتسکش  لد  هصغ  زا 

نم رسمه  يا 

نم روای  يا 

وت متام  يارس  هحون  هدش  ردیح 

وت مغ  زا  هدیشکرب  رد  مغ  يوناز 

یلع تنارجه  نوزحم ز 

یلع تنایرگ  هدیدرگ 

نم رسمه  نیا 

نم (1) روای  يا 

يردام یب  تبرغ 

بشما نیملاعلل  همحر  يارب  دیرگ  مرح 

بشما نید  يوناب  متام  دراد  هکم  ياضف 

قح یحو  میرح 

ارس متام  هدش 

یمشاه لوسر 

ازع بحاص  هدش 
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بشما يردام  یب  تبرغ  رد  همطاف  هتسشن 

بشما يربمغیپ  هنییآ  مغ  درگ  هتفرگ 

قح یحو  میرح 

ارس متام  هدش 

یمشاه لوسر 

ازع بحاص  هدش 

بشما میتی  رهطا  هقیدص  دش  تفر و  هجیدخ 

بشما میتی  ربمغیپ  لآ  نابیرگ  رد  رس  یبن 

قح یحو  میرح 

ارس متام  هدش 

یمشاه لوسر 

ازع بحاص  هدش 

بشما درک  هیرگ  تلاسر  مشچ  شتبرت  رانک 

بشما درک  هیرگ  تمصع  يوناب  تلحر  غاد  ز 

قح یحو  میرح 

ارس متام  هدش 

.یناهفصا يزار  - 1
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یمشاه لوسر 

ازع بحاص  هدش 

بشما یبن  غاد  دش  هزات  تنحم  نزحلا  ماع  هب 

بشما یبن  غاب  رفولین  لگ  دش  ینازخ 

ارس متام  هدشبشما  وت  یحو  میرح 

یمشاه لوسر 

ازع (1) بحاص  هدش 

نینمؤملا ما  يازع  رد 

هتفرگ مغ  ار  نامسآ  نیمز و  بشما 

هتفرگ متام  شردام  يارب  ارهز 

وا متام  رد  نک  هیرگ  نوخ  نامسآ  يا 

وا مدمه  هدرک  هیرگ  بشما  هک  اریز 

دشاب هدادلد  ود  نارجه  بش  بشما 

دشاب هدازآ  يرمسه  عادو  ماش 

دنیشن ارهز  خر  رب  یمیتی  درگ 

دنیبن ار  يداش  گنر  ردام  دعب  زا 

تسکشب قشع  افو و  رهم و  هنیئآ 

تسد زا  هداد  ردام  هک  ایوگ  یلع  بشما 

یحو هناخ  زا  دور  یم  هجیدخ  بشما 
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یحو هناشاک  شمتام  رد  دش  کیرات 

ربمیپ دراد  یمنرب  هجیدخ  زا  مشچ 

ربمیپ دراب  یم  هدید  زا  رگج  نوخ 

دوب نم  زارمه  قشاع و  هجیدخ  برای 

دوب نم  زابناج  یلع  نوچ  نآرق  هار  رد 

هجیدخ يا  میانشآ  یبیرغ  رد  يا 

هجیدخ يا  میافواب  راثن  ناج  يا 

يدومن يراکادف  اه  نافوط  جوم  رد 

يدومن يرای  ارم  دوخ  ناج  لام و  اب 

يدینش ار  اه  نابز  مخز  نم  هار  رد 

يدیرخ دوخ  ناج  هب  ار  تنحم  ودرد  ره 

ناراهب مغ  نازخ  رد  تهاگنره  يا 

نارابگنس دش  ترکیپ  مناج  ظفح  رد 

«. هتفشآ  » هب صلختم  یناشاک ، هداز  لوسر  رفعج  - 1
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ار ادخ  شرع  ترتخد  کشا  هدنازرل 

ار ام  ياه  لد  وا  ییاهنت  هدنازوس 

يدهم دای  لیجنا و  باتک  لوزن  ناضمر  هام   13

هراشا

يدهم دای  لیجنا و  باتک  لوزن  ناضمر  هام   13

(1)

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  باتک  مان  لیجنا » »

ینامـسآ باتک  ار  یلیجنا  نآ  یلو  دناد  یم  ادخ  باتک  ار  لیجنا  نآرق ، تسا  هدـش  رکذ  دـیجم  نآرق  رد  راب  هدزاود  باتک  نیا  مان 
یهلا نایدا  نأش  هک  نانچ  دشخب ، ناماس  رـس و  دنک و  میظنت  ار  وا  یگدنز  دشاب ، رـشب  فیلاکت  ماکحا و  رب  لمتـشم  هک  دـناوخ  یم 

رد يوق  لامتحا  هب  تسا و  رت  میدـق  لیجانا ، همه  زا  هک  سُقرَم  لیجنا  تسا : راهچ  نایحیـسم  دزن  ینونک  ياه  لیجنا  دـنیوگ : تسا 
.اّنَحوی لـیجنا  سُقرَم و  زا  سپ  اـقول  یتم و  ِلـیجنا  .تسا  هدـمآرد  ریرحت  هب  يدـالیم   70 ياه 65 _  لاس  دودـح  رد  هیکاـطنا  رهش 

هب لیجنا ، راهچ  رانک  رد  نایحیـسم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا ، هدـش  هتـشون  يدـالیم  لاس 93  ینعی  حیـسم  زا  سپ  لاـس  تصش 
هک دنراد  داقتعا  تالاسر  تابوتکم و  رگید  يا  هعومجم 

نب ضفَح  نع  .تسا  ناضمر  هام  مهدزاود  رد  لـیجنا  لوزن  هب  لـئاق  ماـیالا  عیاـق  یلا  ماـنالا  هیدـه  باـتک  رد  زین  یمق ( ثدـحم  - 1
رهـش ِنم  َنیَـضَم  ٍتِِسل  ُهاروَّتلا  َِتلِزنأ  و  َناَضمَر ، رهَـش  نِم  ٍهلَیل  لّوا  یف  َمیهاربا  ٌفُحُـص  َْتلََزن  یبنلا :( لاق  لاق : قداـصلا ( نع  ثاـیغ 

ُنآرقلا لِزنُا  و  َناضمَر ، ِرهش  نم  َنْوَلَخ  َرَشَع  ِنامَِثل  ٌرُوبَّزلا  َلِزنأ  و  َناضمَر ، رَهَش  نِم  ْتَلَف  ًهَلَیل  َهَرَـشَع  ِثالَِثل  ُلیجنالا ، َلِْزنُا  و  َناضمَر ،
هام لوا  بش  رد  میهاربا ( فحص  دومرف : ربمایپ ( لوق  زا  قداص ( ماما  دیوگ : ثایغ  نب  ضفح  .َناضمر  رهش  نم  َنیرشِع  ِثالَث و  یف 

مهدجیه بش  رد  روبز  و  هدش ، لزان  ناضمر  هام  مهدزیس  بش  رد  لیجنا  ناضمر و  هام  مشـش  بش  رد  تاروت  و  دش ، لزان  ناضمر 
لضف باتک  یئرمک ) رقاب  دمحم  خیش  همجرت   ) یفاک لوصا  .تسا  هدش  لزان  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  رد  نآرق  ناضمر و  هام 

ص444. ج4 ، نآرقلا ،
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ص:127

هیلع یـسیع  ترـضح  طسوت  نایمدآ  تیاده  يارب  هک  هچ  نآ  ریدقت  ره  هب  .دنیامن  یم  قالطا  دـیدج » دـهع   » اه نآ  هعومجم  نآ  هب 
ِشـالت لوصحم  دوش ، یم  هدـید  سدـقم  باـتک  رد  لـیجانا  ماـن  هب  هک  هچ  نآ  تسا و  جراـخ  اـم  سرتسد  زا  هدـش ، هدروآ  مالـسلا 

.دشاب (1) یم  تیحیسم  لوا  هرود ي  نالوسر  نایحیسم و 

نایحیسم دزن  یجنم 

« شوخ ربخ   » يانعم هب  هدش و  هتفرگ  ینانوی  تغل  زا  لیجنا »  » هملک دهد  تراشب  ار  مدرم  ات  دش  ثوعبم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح 
يدیحوت تموکح  هب  نآ  زا  ناوت  یم  يرگید  ریبعت  هب  ای  دنوادخ و  توکس  مایق  نامه  تراشب  نیا  .تسا  هدمآ  ییاهر  هب  تراشب  و 

.دومن دای  نیمز  هرک  حطس  رد 

«. ما هدش  هداتسرف  رما  نیا  يارب  مهد و  تراشب  ادخ  توکلم  هب  ار  اهرهش  مامت  ات  تسا  بجاو  نم  رب  : » میناوخ یم  سدقم  باتک  رد 
(2)

توکلم هب  میلعت و  ار  مدرم  اهنآ  عماجم  رد  درک و  یم  ریس  تاهد  اهرهـش و  عیمج  رد  یـسیع  ترـضح  : » تسا هدمآ  یتم  لیجنا  رد 
.داد (3) یم  تراشب 

نایم زا  هک  میوگ  یم  قح  هب  : » تسا هدمآ  یتم  لیجنا  رد  دروخ ، یم  مشچ  هب  ای  ار  ناسنا » دنزرف   » هملک حیسم  ترضح  تاملک  رد 

ص252. يرمق ، رامش  زور  - 1
ص252. یسانشدوعوم ، - 2

.9/62/35 یتم ، لیجنا  ص114 _  یسانش ، دوعوم  - 3
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ص:128

.دیآ یم  شتوکلم  رد  هک  هدومن  هدهاشم  ار  ناسنا » دنزرف   » هکنیا ات  دنشچ  یمن  ار  گرم  هک  دنتسه  یناسک  ناکم  نیا  رد  نیرضاح 
(1)

.دمآ (2) دهاوخ  ناسنا » دنزرف   » دیشک یمن  ار  نآ  راظتنا  هک  یتعاس  رد  دیشاب ، هدامآ  تهج  نیمه  هب  : » میناوخ یم  زین  و 

؟ تسیک ناسنا » دنزرف   » زا دوصقم 

زا دوصقم  هک  دوش  یم  هدافتسا  دوجوم  دهاوش  نئارق و  زا  یلو  دنزاس ، قبطنم  حیسم  ترـضح  رب  هک  دنتـسه  نآ  ددصرد  نایحیـسم 
.دشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نامه  هک  تسا  حیسم  زا  ریغ  یصخش  ناسنا » دنزرف  »

یم ار  نآ  هک  تسا  یسک  اجنآ  رد  متسین  دوخ  تمظع  دجـسم و  بلاط  نم  : » میناوخ یم  حیـسم  ترـضح  زا  انحوی  لیجنا  رد  فلا :
.دنک (3) یم  مکح  دبلط و 

تسا حیـسم  ترـضح  زا  ریغ  تادابع  نآ  رد  ناسنا » دنزرف   » هک دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هدمآ  یتم  لیجنا  رد  هک  یتارابع  زا  ب :
.دومن دهاوخ  تعیاشم  تعباتم و  ار  وا  میرم  نب  یسیع  هدرک و  روهظ  دنوادخ  توکلم  ندرک  هدایپ  تهج  هب  نامزلا  رخآ  رد  هک 

لیجانا رد  یجنم  روهظ  نامز 

اه نامسآ  توکلم  تقو  هک  دیآ  یم  تسد  هب  لیجانا  تادابع  یخرب  زا 

.28  _ 13 مقر ، 84 ص82 _  یتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  ص114 _  یسانش ، دوعوم  - 1
.50 مقر ص317 ، انحوی ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  ص114 _ . یسانش ، دوعوم  - 2

.24/105/44 ص317 ، انحوی ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  ص114 _ . یسانش ، دوعوم  - 3
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ص:129

.تسا هدش  نیعم  نامزلا » رخآ  ، » تسا نیمز  يور  رد  يدیحوت  یناهج  لدع  تموکح  نامه  هک 

تاعیاش اه و  گنج  زا  ربخ  هک  تسا  دوز  و  : » دیامرف یم  دنوادخ  توکلم  ییاپرب  تامدـقم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
.دوب (1) دهاوخن  ملاع  تیاهن  یلو  تسا ، یمتح  اه  نآ  ثودح  اریز  دینک ، عزف  هک  ادابم  دیونشب ،

(2) دبای » یم  یصالخ  هک  یسک  تسوا  دنام  یم  یقاب  تیاهن  ات  هکنآ  دیامرف ...« : یم  زین  و 

رخآ یف  جرخی  يدـهملا   » هکنیا هب  دراد  هراشا  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  تسا  یتاـیاور  قفاوم  بلطم  نیا  رد 
«. درک دهاوخ  جورخ  نامزلا  رخآ  رد  يدهم   » (3) نامزلا »

لیجانا رد  یجنم  روهظ  مئالع 

تولخ وا  اب  هدـمآ و  وا  دزن  هب  شنادرگاـش  دوب  هتـسشن  نوتیز  غاـب  رد  یـسیع  هک  ماـگنه  نآ  رد  و  تسا ...« : هدـمآ  یتم  لـیجنا  رد 
ملاع نایاپ  وت و  ندـمآ  هناشن  تمـالع و  تفاـی و  دـهاوخ  ققحت  روما  نیا  یناـمز  هچ  رد  وگب : اـم  هب  دـندومن : لاؤس  وا  زا  دـندرک و 

(4) تسیچ ؟

...دیونش یم  ییاه  گنج  زا  ربخ  هک  تسا  دوز  و  : » میناوخ یم  زین  و 

.6 مقر ص102 ، یتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  ص115 _  یسانشدوعوم ، - 1
.24/103/13 ص102 ، یتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  ص115 _  یسانشدوعوم ، - 2

ص178. یسوط ، هبیغلا  ص116 _  یسانشدوعوم ، - 3
.3 مقر ص102 ، ، 24 حاحصا یتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  ص117 _  یسانشدوعوم ، - 4
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ص:130

(1) تسا » یمتح  اهنآ  عوقو  اریز  دینک  عزف  هک  ادابم 

يور رب  دننک  یم  یهارمه  ار  وا  هکئالم  هک  یلاح  رد  دیآ و  یم  شتمظع  دجم و  رد  ناسنا  دنزرف  هک  یماگنه  و  : » تسا هدمآ  زین  و 
(2) دش .» دنهاوخ  روشحم  وا  دزن  اه  تّما  عیمج  دنیشن و  یم  شتمظع  شرم 

توکلم دومرف : باوج  رد  وا  دـیآ ؟ یم  دـنوادخ  توکلم  یناـمز  هچ  دـندومن : لاؤس  وا  زا  نّویـسیرف  : » تسا هدـمآ  اـقول  لـیجنا  رد 
(3) دیآ .» یم  هّبقرتم  ریغ  دنوادخ 

نیا یلو  دـبای  ققحت  ادـتبا  رد  دـیاب  روما  نیا  اریز  دـینکن  عزن  دیدینـش  اه  هنتف  اه و  گنج  زا  ربخ  هک  یماـگنه  و  : » میناوخ یم  زین  و 
دـیدش و ياـه  هلزلز  دـنک و  ماـیق  یتکلمم  رب  یتکلمم  یتُما و  رب  یتـُما  هک  دـشاب  دوز  دومرف : ناـنآ  هب  هاـگ  نآ  .تسین  ملاـع  ناـیاپ 
«. ددرگ ثداح  یگرزب  ياه  هناشن  كانفوخ و  روما  هک  تسا  دوز  ددنویپ و  عقو  هب  يدایز  ياه  ناکم  رد  اه  یطحق  اه و  یگنـسرگ 

(4)

لیجانا رد  یجنم  نارای  فاصوا 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هدش  رکذ  تیرشب  یجنم  نارای  يارب  یفاصوا  نایحیسم  لیجانا  رد 

: میوگ یم  امش  هب  قح  هب  : » تسا هدمآ  سقرم  لیجنا  رد  تعاطا : . 1

.24/102/6 یتم ، لیجنا  ص118 _  یسانشدوعوم ، - 1
.34  _ 31 مقر ص107 ، ، 25 حاحصا یتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  ص118 _  یسانشدوعوم ، - 2

.17/252/20 اقول ، لیجنا  ص118 _  یسانشدوعوم ، - 3
.11  _ 265/9 / 21 اقول ، لیجنا  ص118 _  یسانشدوعوم ، - 4
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ص:131

(1) دش .» دهاوخن  لخاد  نآ  رد  دریذپن  ار  ادخ  توکلم  لفط ، دننامه  هک  سکره 

.تسا قلطم  تعاطا  هب  هراشا  لفط  هب  لاثم 

اه نامـسآ  توکلم  رد  لخاد  دـیوگب  ّبر  ای  ّبر  ای  سکره  هک  تسین  هنوگ  نیا  : » تسا هدـمآ  یتم  لیجنا  رد  ماـکحا : هب  لـمع  . 2
(2) تساه » نامسآ  رد  دنک  لمع  راگدرورپ  تساوخ  هب  سکره  هکلب  دوش ،

يا امش  لاح  هب  اشوخ  .دنوادخ  توکلم  تسامش  يارب  اریز  ارقف ، يا  امش  لاح  هب  اشوخ  : » تسا هدمآ  اقول  لیجنا  رد  فاعضتسا : . 3
.دش دیهاوخ  نادنخ  هدنیآ  رد  اریز  ناگدننک ، هیرگ  يا  امش  لاح  هب  اشوخ  .دش  دیهاوخ  ریس  هدنیآ  رد  اریز  زورما ، رد  ناگنسرگ 

(3) تسا .» هدش  قیبطت  روهظ  رصع  هب  نامسآ » توکلم   » دوخ ياج  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تموکح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دیدج  دهع  زا  لیجانا  رد  يدهم  ترـضح  تموکح  تعـسو 
.تفرگ دهاوخ  ارف  ار  نیمز  يور  مامت  هدش  ریبعت  ناشنادنزرف  يارب  دنوادخ  توکلم  ای  اه  نامسآ  توکلم  هب  نآ  زا  هک  فیرشلا 

دنوادخ توکلم  رد  هرخـس ، رـس  رب  هدمآ و  نیمز  بونج  لامـش و  برغ و  قرـش و  زا  يدرم  هدنیآ  رد  : » تسا هدـمآ  اقول  لیجنا  رد 
دنهاوخ

.15 مقر ص157 ، سقرم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  ص117 _  یسانشدوعوم ، - 1
.7/56/21 یتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  ص117 _  یسانشدوعوم ، - 2

مقر 20 و 21. ص210 ، یتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  ص117 _  یسانشدوعوم ، - 3
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ص:132

(1) تسشن .»

(2) دوش .» هداد  تراشب  ملاع  عیمج  هب  نآ  زا  لبق  هک  تسا  بجاو  و  : » میناوخ یم  سُقرَم  لیجنا  رد  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا : هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  يزن  یمالسا  ثیداحا  رد 

« .تفرگ دهاوخ  ارف  ار  ملاع  برغم  قرشم و  وا  تموکح  ...ام  زا  مئاق   (3) برغملا ،» فرشملا و  ُهناطلس  غلبی  ...اّنم  مئاقلا  »

؛» مالسِالا اَِّلا  اهَّلک  لملا  هنامز  یف  هللا  کلهَی  و  : » دومرف هک  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شدنس  هب  دوواد  وبا 
« .دومن دهاوخ  كاله  ار  مالسا  زج  هب  اه  تلم  هه  لها  يدهم )  ) وا نامز  رد  دنوادخ   (4)

تفر و اه  نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  لیجانا ، نآرق و  تایآ  ّصن  قباطم  لیجانا  رد  نیمز  هب  یـسیع  ترـضح  تشگزاب 
.ددرگ یم  زاب  نیمز  هب  خیرات  نایاپ  رد 

(5) مدرگ .» یم  زاب  امش  يوس  هب  هرابود  مور و  یم  نم  متفگ : امش  هب  هک  دیدینش  نم  زا  : » میناوخ یم  اّنحوی  لیجنا  رد 

: تسا هدش  هراشا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  لوزن  هب  زین  نآرق  رد 

ْنِمَو اًلْهَکَو  ِدْهَْملا  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکیَو  دیامرف « : یم  لاعتم  دنوادخ  . 1

.13/242/29 اقول ، لیجنا  ص116 _  یسانشدوعوم ، - 1
.13/166/10 سقرم ، لیجنا  ص116 _  یسانشدوعوم ، - 2

ح16. ص330 ، نیدلا ، لامک  ص116 _  یسانشدوعوم ، - 3
ح4324. ص319 ، ج2 ، دوواد ، یبا  ننس  ص116 _  یسانشدوعوم ، - 4

.30 مقر 28 _  ص339 ، انحوی ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  ص116 _  یسانشدوعوم ، - 5
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ص:133

« .دیوگ یم  نخس  مدرم  اب  يریپ  ماگنه  هب  هراوهگ و  رد  یسیع )  ) وا (1) و  َنیِِحلاَّصلا »

رد نامسآ  زا  وا  لوزن  نامز  نامه  يریپ  هب  دوصقم  سپ  تفر ، اه  نامسآ  هب  یگلاس  یس  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هک  میناد  یم 
.تسا نامزلارخآ 

زا کی  چیه  و   » (2) اًدیِهَـش » ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو  ِِهتْوَم  َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإَو  دیامرف « : یم  دـنوادخ  زین  و  . 2
« .دوب دهاوخ  هاوگ  اهنآ  رب  تمایق  زور  دروآ و  یم  نامیا  حیسم )  ) وا هب  شگرم  زا  شیپ  هکنیا  رگم  تسین  باتک  لها 

رد یـسیع  ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا  .ددرگ  یم  زاب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  هتوم »  » و هب »  » ریمض
.دروآ (3) دنهاوخ  نامیا  وا  هب  مدرم  هدرک و  لوزن  نامسآ  زا  نامزلا  رخآ 

کـش نآ  رد  سپ  تسا  تمایق  يارب  ینـشور  هناشن  یـسیع  اـنامه  و   » (4) اَِـهب » َّنُرَتْـمَت  اَـلَف  ِهَعاَّسِلل  ٌْملَِعل  ُهَّنِإَو  دـیامرف « : یم  زین  و  . 3
(5) .دیشاب » هتشادن 

.تسا هدرک  هراشا  یسیع  ترضح  لوزن  هب  یّنس  هعیش و  تایاور  زین  و 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  دنس  هب  يراخب 

.46 هیآ نارمع ، لآ  هروس  - 1
.159 هیآ ءاسن ، هروس  - 2

ص241. ج2 ، روثنملارد ، ج4،ص143 ؛ يراخب ، حیحص  ص112 ؛ یسانشدوعوم ، - 3
.61 هیآ فرخز ، هروس  - 4

ص143. ج4 ، نایبلا ، عماج  - 5
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ص:134

هدمآ دورف  امـش  نایم  رد  میرم  دنزرف  هک  یماگنه  دوش  یم  هچ  ار  امـش   » (1) مکنم ؛» مکماـما  مکیف و  میرم  نبا  لزن  اذا  متنا  َفیک  »
« .تسامش نیب  زا  امش  ماما  هک  یلاح  رد 

مئاقلا : » دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  هدرک  لقن  یفقث  ملـسم  نم  دصحم  زا  شدنـس  هب  هللا  همحر  قودص  خیش 
بولق رد  هک   ) تشحو بعر و  اب  هک  تساـم  زا  مئاـق   » (2) هَفلخ ،» یّلـصیف ، میرم ، نب  یـسیع  هللا  حور  لزنی  ...بعرلاب و  روصنم  انم 

« .داتسیا دهاوخ  زامن  هب  وا  رس  تشپ  هدمآ و  دورف  میرم  نب  یسیع  هللا  حور  ...دش و  دهاوخ  يرای  دتفا ) یم  مدرم 

یسیع ترضح  ندمآ  دورف  لحم 

.تسا قشمد »  » نیمزرس نامزلا  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  لوزن  ناکم  هک  دوش  یم  هدافتسا  یمالسا  تایاور  زا 

ءاضیبلا هرانملا  دنع  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  لزنی  دومرف : هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  یناربط 
« .دمآ دهاوخ  دورف  قشمد  نیمزرس  رد  قرش  تمسق  دیفس  هرانم  رانک  میرم  نب  یسیع   » (3) قشمد ؛» یقرش 

هرانم رانک  وا  دورف  لحم  دـیآ و  یم  دورف  نیمز  رب  نامـسآ  زا  حیـسم  هاگ  نآ  دـنک ، یم  جورخ  لاجد  حیـسم  : » دـیوگ یم  ریثک  نبا 
یقرش دیفس 

ج4،ص143. يراخب ، حیحص  - 1
ح16. ص331 ، نیدلا ، لامک  - 2

ص217. ج1 ، ریبکلا ، مجعملا  ص113 ؛ یسانشدوعوم ، - 3

انعر تماق  زا  ناشن  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 163 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_134_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_134_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_134_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:135

(1) تسا .» حبص  زامن  ماگنه  قشمد  رد 

نونک ات  یسیع  ترضح  ندنام  هدنز  تلع 

تدالو لیبق  زا  تسا ، هدوبن  ءایبنا  ریاس  رد  هک  دوش  یم  تفای  یتایصوصخ  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ندنام  هدنز  اقب و  تمکح 
.تایصوصخ رگید  نتفر و  اه  نامسآ  هب  ناگدرم ، هدرک  هدنز  ردپ ، نودب 

حیسم ياقب  اریز  دوب ، دهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  رب  يدهاش  لیلد و  ناهرب و  وا  ياقب  ندوب و  هدنز  . 2
، تسا لاس  رادـقم  نیا  زا  رتمک  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تایح  دوجو و  ناکما  رب  یلیلد  لاـس ، رازه  ود  زا  شیب  يرمع  اـب 

.تسا هدش  نایب  رضخ  ترضح  رمع  لوط  يارب  تایاور  رد  هک  یتمکح  نامه 

كرابت هللا  نا  یلب ، دومرف ...« : هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا » لامک   » رد هللا  همحر  قودص  خیش 
رادقمب هدابع  راکنا  نم  نوکی  ام  ملع  و  رّدقی ، ام  هتبیغ  مایا  یف  مالسلا  هیلع  مئاقلا  رمع  نم  رّدقی  نا  هملع  قباس  یف  ناک  اّمل  یلاعت  و 

مالـسلا و هیلع  مئاقلا  رمع  یلع  هب  لالدتـسالا  هلعل  ّالا  کلذ  بجوی  ببـس  ریغ  یف  حـلاصلا  دـبعلا  رمع  لّوط  لوطلا ، یف  رمغلا  کلذ 
دوب هدش  رّدقم  دـنوادخ  قباس  ملع  رد  هک  اجنآ  زا  يرآ ،  »... (2) هجح ؛» هللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  نیدناعملا  هجح  کلذـب  عطقیث 
رمع اذل  دننک ، یم  راکنا  شناگدنب  ار  رمع  لوط  رادـقم  نیا  هک  تسناد  یم  دـنادرگ و  یم  ینالوط  شتبیغ  مایا  رد  ار  مئاق  رمع  هک 

هب اهنت  ار  شحلاص  هدنب 

ص172. محالملا ، نتفلا و  ص114 ؛ یسانشدوعوم ، - 1
ح53. .نیدلا ص357 ، لامک  ص110 و 111 ؛ یسانشدوعوم ، - 2
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مدرم يارب  ددرگ و  عطق  نیدـناعم  لیلد  تجح و  هکنیا  ات  و  درک ، ینالوط  مالـسلا  هیلع  مئاـق  رمع  ندروآ  دـهاش  لالدتـسا و  تهج 
« .دشابن ادخ  رب  یلالدتسا  تجح و 

یناهج تموکح  لیکشت  رد  حیسم  ترضح  تکراشم  تمکح 

نیا رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تدعاسم  یناهج و  يدیحوت  لدع  تموکح  لیکـشت  رد  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  تکرش 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یتاهج  مهم  رما 

، وا زا  هزجعم  هدـهاشم  نامـسآ و  زا  وا  لوزن  اب  اذـل  دـنهد ، یم  لیکـشت  ملاع  مدرم  زا  ار  يدایز  تعاـمج  نایحیـسم  هک  اـجنآ  زا  . 1
یم يدهم  ترـضح  میلـست  زین  نایحیـسم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  وا  يادـتقا  يوریپ و  تهج  هب  تقیقح  رد  هدروآ و  نامیا 

.دنوش

ماما هب  نایحیـسم  نامیا  تهج  هب  اذل  .دش و  دـهاوخ  رت  ناسآ  رت و  عیرـس  ملاع  رب  ترـضح  يزوریپ  حـتف و  لوا ، تهج  هجیتن  رد  . 2
.تفرگ دهاوخ  رارق  ترضح  رایتخا  تحت  ملاع  زا  یمیظع  شخب  يزیرنوخ  گنج و  نودب  مالسلا  هیلع  يدهم 

لیجنا رد  يرواب  یجنم 

روهظ نامزلا  رخآ  رد  هک  دـیوگ  یم  نخـس  يا  هدـنهد  تاجن  حلـصم و  زا  دروم  هاـجنپ  دـیدج ، دـهع  زا  نآ  تاـقحلم  لـیجنا و  رد 
یم ناغمرا  هب  ناـیناهج  يارب  ار  یمومع  تداعـس  تلدـع و  رادـتقا  اـب  تموکح ، لیکـشت  زا  سپ  یناـهج  دوعوم  نآ  درک ، دـهاوخ 

ناگدنرد دندرگ و  یم  دنم  هرهب  وا  يرتسگ  تلادع  تکرب  زا  زین  رگید  تادوجوم  هک  ییاج  ات  .دروآ 
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.دنبای (1) یم  هنالداع  یشزاس  تاناویح  رگید  اب  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  هنایشحو  يوخ  زین  یشحو 

یتوکلم دییایب و  : » تفگ دهاوخ  تسار  تمس  باحصا  هب  تسشن ... ، دهاوخ  دوخ  لالج  یسرک  رب  هاگ  نآ  : » یتم لیجنا  زا  يزارف 
(2) دیریگ .» ثاریم  هب  تسا  هدش  هدامآ  امش  يارب  ملاع  يادتبا  زا  هک  ار 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  ناضمر و  هام  مهدراهچ  زور 

: تسا يروآدای  لباق  هعقاو  بلطم و  دنچ  تسا - یناشفارون  ضیبلا و  مایا  زا  هک  ناضمر -  كرابم  هام  مهدراهچ  رد 

.ق لاس 67  رد  ریبز  نب  بعصم  روتسد  هب  وا  نامیا  اب  رسمه  یفقث و  راتخم  تداهش  . 1

: میناوخ یم  هبدن  ياعد  رد  .دشاب  یم  هللا » هیقب   » ترضح تسا ، هللاراث »  » هک مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلک  یلصا و  هدنریگ  ماقتنا  . 2

.البرکب لوتقملا  مدب  بلاطلا  نیا 

: هیآ ریسفت  رد 

(3) ًاروصنم .» ناک  ّهنا  لتقلا  یف  فرسی  الف  ًاناطلس  هّیلول  انلعج  دقف  ًامولظم  لتق  نم  «و 

.دنک يور  هدایز  لتق  رد  دیابن  میداد ،) رارق  صاصق  قح   ) تنطلس وا  یلو  يارب  سپ  دوش ، هتشک  مولظم  سکره 

ص143. ، 15 هرامش دوعوم ، راظتنا  - 1
ص44. ، 34 دنب 31 _  ، 25 باب یتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  - 2

.33 ءارسا : - 3
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: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(1) فیرشلا .  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاقلا  هیلو  افرس و  ناک  ام  هب  ضرالا  َلهَا  هّیلو  لُتق  ول  مالسلا  هیلع  نیسحلا  یف  تلُزن  هیآلا  نا 

هک تسا  مالسلا  هیلع  مئاق  وا  یلو  .هدش  هتشک  مولظم  هک  تسا  یسک  وا  .تسا  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نأش  رد  هیآ ، نیا 
.تسا هدرکن  فارسا  دشکب ، گرزب  مرج  نیا  ببس  هب  ار  نیمز  لها  همه  رگا  .تسا  هدش  هداد  وا  هب  صاصق  قح 

(« نیسح ناهاوخ  نوخ  يا   ) نیسحلا تاراثل  ای   » مچرپ اب  مالسلا  هیلع  نسحلا  نبا  تجح  یهللا  دی  تسد  هب  یلـصا  ماقتنا  هک  لاح  . 3
.دهد رارق  ترضح  نآ  باکر  رد  مه  ار  ام  هک  میهاوخب  ادخ  زا  دشاب ، یم 

.میئامن یم  هضرع  لاعتم  يادخ  هاگرد  هب  ار  هتساوخ  نیا  اروشاع  ترایز  رد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیب  لها  نمروصنم  ماما  عم  كراث  بلط  ینقزری  نا  کب  ینمرکا  کـماقم و  مرکا  يذـّلا  هللا  ُلئـساف 
(2) ملس . 

يزور هک  منک  یم  تساوخرد  وا  زا  دیشخب  تزع  وت  یتسود  هطـساوب  مه  ارم  تشاد و  یمارگ  دنلب و  ار  وت  ماقم  هک  ییادخ  زا  سپ 
هب مسق  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .مشاب  وت  هاوخ  نوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  زا  روصنم  ماما  اب  ات  دنادرگ  نم 
یم رب  ناـمزلارخآ  رد  ار  منادـنزرف  زا  يدرم  دـنوادخ  هتبلا  میوـش و  یم  هتـشک  نیـسح  نسح و  مدـنزرف  ود  نیا  نم و  هتبلا  هک  ادـخ 

وا هتبلا  دنک ، یم  هبلاطم  ار  ام  ياه  نوخ  هک  دزیگنا 

ص419. ج2 ، ناهرب ، ریسفت  - 1
.اروشاع ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 2
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يزاین دـمحم  لآ  رد  ار  يادـخ  دـنیوگب : نالهاج  هک  يروط  هب  دـنوش  ادـج  نانآ  زا  تلالـض  لها  اـت  دوش  یم  بیاـغ  مدرم  رظن  زا 
.تسین (1)

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ریدغ  هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  جاجتحا  باتک  رد  یسربط 

، نید همه  رب  هدـنوش  هریچ  تسوا  دیـشاب ، هاگآ  دـشاب ، یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ناـماما  متاـخ  دیـشاب ! هاـگا 
هک تسوا  دزاس ، یم  دوبان  ار  كرش  لها  لئابق  مامت  هک  تسوا  اهژد ، هدننک  مدهنم  حتاف و  تسوا  نیملاظ ، زا  هدنریگ  ماقتنا  تسوا 

یگتسیاش لضف و  ساسا  رب  ار  یـسکره  هک  تسوا  دناشون ، یم  فرژ  يایرد  زا  هک  تسوا  دریگ ، یم  ار  قح  يایلوا  مامت  ياهبنوخ 
راگدرورپ زا  هک  تس  وا  تساه ، نآ  همه  رب  طـیحم  مولع و  همه  ثراو  وا  تسا ، دـنوادخ  بختنم  هدـیزگرب و  وا  دـهد ، یم  تمس 

نید روما  دشاب ، یم  لمع  يار و  رد  دادـس  داشر و  بحاص  هک  تسوا  دزاس ، یم  علطم  ار  وا  هب  نامیا  قئاقح  دـهدیم و  يربخ  دوخ 
تسین و یتجح  وا  زا  دـعب  تسا و  یقاـب  تجح  وا  دـنا ، هداد  هدژم  وا  هب  نیـشیپ  ناـماما  ناربمغیپ و  هدـش و  راذـگاو  ضیوفت و  وا  هب 

یهلا مکاح  نیمز و  رد  دـنوادخ  یلو  وا  .دوش  یمن  روصنم  بلاغ و  وا  رب  یـسک  وا ، رون  زج  تسین  يرون  و  وا ، اـب  رگم  تسین  یقح 
...تسا (2) رارسا  رهاوظ و  رد  راگدرورپ  نیما  قیالخ و  رب 

ص112. ج2 ، راحب ، ص180 ؛ ج1 ، مراکملا ، لایکم  - 1
ص80. ج1 ، یسربط ، جاجتحا  ص112 ؛ ج1 ، مراکملا ، لایکم  - 2

انعر تماق  زا  ناشن  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 168 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_139_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12476/AKS BARNAMEH/#content_note_139_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:140

مالسلا هیلع  يدهم  دای  ناضمر و  همین 

هراشا

یم بلطم  دـنچ  روا  دای  تسا ، مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیب ، لها  میرک  تداعـس  اب  تدالو  هک  ناضمر  كرابم  هاـم  همین  رد 
: میوش

تهابش . 1

.تسا (1) هدوب  تریس  تروص و  تهج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شدج  هک  تسا  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روطنامه 

.تسا (2) نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  راتفر  قالخا و  لیامش و  لکش و  رد  مالسلا  هیلع  يدهم 

دیآ یم  ناضمر  هام  هک  دیشاب  شوه  دیآ  یم  نانج  غاب  فرط  زا  لاله  نیا 

دیآ یم  نآ  همین  بش  هام  نیا  هام  ورم  هام ، یپ  هام  نیا  لوا  بش  رد 

تمارک . 2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هنوگ  نامه  تسافـص ؛ حلـص و  و  تمارک »  » تدالو مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تدالو 
دنک و یم  مکاح  یتیگ  رسارس  رب  ار  افص  حلص و 

(. ص5 ج2 ، دیفم ، داشرا  ( ؛» ًایده ًادوؤس و  ًاقلخ و  لوسرب  سانلا  هبشا  نسحلا  ناک  ): » قداصلا لاق  - 1
؛» ...هلاعفا هلاوقا و  هلئامش و  یف  یب  سانلا  هبشا  یتما  يدهم  هللا ...« :( لوسر  لاق  ص484 . ج1 ، نیدلا ، لامک  - 2
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.دنشخب یم  اباحم  یب  روفو و  هب  ار  لام  هک  دراد  تمارک  ردق  نآ 

بَسَح بسَن و  . 3

تهج زا  دسر و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ردپ ، ثیح  زا  نوچ  دنشاب ؛ یم  ینیسح  ینسح و  دّیس  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 
زا یمق  ثدحم  .دنا  هدوب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ردام  نیدباعلا و  نیز  ماما  رسمه  هک  دسر  یم  نسحلا  تنب  همطاف  هب  مه  ردام 

هدج اهلثم ؛» نسحلا  لآ  یف  كردی  مل  هقیدص (1)  تناک  : » دنا هدومرف  راوگرزب  يوناب  نیا  تمظع  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق 
.دشن تفای  وناب  نیا  دننامه  ینز  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادناخ  رد  دوب و  هقیدص  ما 

.تسا هدیسر  روهظ  نامز  يدهم و  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  میزادرپ  یم  اجنیا  رد 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هاگدید  زا  نسحلا  نبا  تجح  . 4

راظتنا تدابع و  . 1

جرفلا (2) راظتنا  هدابعلا 

.تسا ندوب  جرف  راظتنا  رد  تدابع ،

روهظ رصع  رد  يدهم  ترضح  یناوج  . 2

ترضح ینالوط  رمع  زا  ناگدننک  بجعت  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

ص173. ج2 ، لامآلا ، یهتنم  - 1
ص427. مارو ، هعومجم  رطاوخلا ، هیبنت  - 2
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: دومرف نسحلا  نب  تجح 

(1) ًاریبک » ًاخیش  هنوبسحی  مه  ًاباش و  مهیلا  عجری  سانلا  هرکن  يدهملا ال  ماق  ول  »

يریپ ار  وا  مدرم  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  رهاظ  اه  نآ  رب  ناوج  تروص  هب  يو  اریز  دنـسانش ، یمن  ار  وا  مدرم  دنک ، مایق  يدهم  یتقو 
.دنرادنپ یم  هدروخ  لاس 

هللا هیقب  روهظ  اب  هللا  لآ  تیمکاح  ققحت  . 3

ای : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  تیمکاـح  ققحت  هراـب  رد  یلیل  یبا  نب  نایفـس  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 
 « ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نیب  قحلا  ماما  هللا  ثعبی  یتح  رجافلا  ربلا و  عستت  ایندلا  ناف  رشبا  نایفس 

دنوادخ هک  نآ  ات  دـنک » لوغـشم  دوخ  هب  ار  نانآ  دریگ و  یم  رب  رد  ار  راکدـب  راکوکین و  ایند  هک  نآ  هچ  داب  تا  هدژم  نایفـس ، يا 
.دزیگنا رب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  ار  قح  ماما 

يدهم ماما  تبیغ  نسح و  ماما  حلص  تمکح  . 4

یلع مهـضعب  همالف  سانلا ، هیلع  لخد  نایفـس  یبا  نبا  هیواعم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسحلا  حـلاص  امل  لاق : اصیقع  دیعـس  یبا  نع 
نوملعت الا  .تبرغ  وا  سمـشلا  هیلع  تعلط  امم  یتعیـشل  ریخ  تلمع  يذلا  هللاو  تملع  ام  نوردت  ام  مکحیو  مالـسلا  هیلع  لاقف  هتعیب ،

یلب ولاق : یلع ؟ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  صنب  هنجلا  لها  بابـش  يدیـس  دـحا  مکیلع و  هعاطلا  ضرتفم  مکماـما  یننا 
نا متملع  اما  لاق :

ص145. صالخلا ، موی  - 1
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همکحلا هجو  هیلع  یفخ  نذا  نارمع  نب  یسومل  اطخس  کلذ  ناک  مالغلا  لتق  رادجلا و  ماقا  هنیفسلا و  قرخ  امل  مالسلا  هیلع  رـضخلا 
يذـلا مئاقلا  الا  هنامز  هیغاطل  هعیب  هقنع  یف  عقی  الا و  انم  ام  هنا  متملع  ماما  ًاباوص  همکح و  هرکذ  یلاعت  هللادـنع  کلذ  ناک  وکلذ  یف 

هعیب هقنع  یف  دحال  نوکی  الئل  هصخش  بیغی  و  هتدالو ، یفخی  لجوزع  هللا  ناف  .هفلخ  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  هللا  حور  یلصی 
باش هروص  یف  هتردـقب  هرهظی  مث  هتبیغ  یف  هرمع  هللا  لیطی  ءامالا ، هدیـس  نبا  نیـسحلا  یخا  دـلو  نم  هتدالو  عساتلا  کلذ  جرخ  اذا 

.ریدق (1) یش ، لک  یلع  هللا  نا  ملعیل  کلذ  هنس ، نیعبرا  نود 

نآ زا  یضعب  دندمآ و  وا  دزن  هب  مدرم  درک ، هحلاصم  هیواعم  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  ینامز  دیوگ : یم  اصیقع  دیعسوبا 
ادخ هب  مدرک ؟ هچ  هک  دیناد  یم  هچ  امـش  رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنداد  رارق  شنزرـس  دروم  شتعیب  هطـساو  هب  ار  ماما  اه 

هعاطلا بجاو  ماما  نم  هک  دـیناد  یمن  ایآ  .تسا  رتهب  دـنک  بورغ  دـباتب و  نآ  رب  باـتفآ  هچنآ  زا  منایعیـش  يارب  لـمع  نیا  دـنگوس 
یم ایا  دومرف : يرآ ، دنتفگ : متشهب ؟ ناناوج  نارورس  ود  زا  یکی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  صن  هب  و  متـسه ؟ امـشرب 

یسوم مشخ  بجوم  لامعا  نیا  تشک ، ار  ناوج  نآ  تخاس و  ار  راوید  درک و  خاروس  ار  یتشک  مالسلا  هیلع  رـضخ  یتقو  هک  دیناد 
؟ دوب باوص  تمکح و  نیع  لاعتم  يادخ  دزن  لامعا  نآ  دوب ؟ هدیشوپ  يو  رب  اه  نآ  تمکح  نوچ  دیدرگ  نارمع  نب 

ص581. ج1 ، ناولهپ ،) همجرت  ، ) نیدلا لامک  - 1
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یـسیع هللا  حور  هک  یمئاق  رگم  تسوا  ندرگ  رب  ار  شنامز  شکرـس  تعیب  هک  نآ  زج  تسین  همئا  ام  زا  کی  چیه  هک  دـیناد  یم  ایآ 
؟ دناوخ یم  زامن  وا  رس  تشپ  میرم  نب 

.دشابن وا  ندرگ  رب  يدحا  تعیب  دنک  جورخ  هک  هاگ  نآ  ات  دوش  یم  ناهن  وا  صخش  دزاس و  یفخم  ار  وا  تدالو  دنوادخ 

.نازینک رورس  دنزرف  تسا و  نیسح  مردارب  نادنزرف  زا  نیمهن  وا 

دراد لاس  لهچ  زا  رتمک  هک  یناوج  تروص  رد  ار  وا  دوخ  تردق  اب  سپـس  دـنک  یم  ینالوط  شتبیغ  ناورد  رد  ار  وا  رمع  دـنوادخ 
.تساناوت يراک  ره  رب  دنوادخ  هک  دینادب  ات  دزاس  یم  رهاظ 

جرف ياعد  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شرافس  . 5

: دیوگ یم  یناهفصا  رقاب  دمحم  ازریم 

لیجعت جرف و  يارب  دننک و  هبوت  دییوگب : مدرم  هب  اهربنم  يور  : » دومرف هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  باوخ  رد  یبش 
« هیموی زامن   » دـننام هکلب  دـشاب ، ییافک » بجاو   » هک تسین  ّتیم  زامن  دـننام  اعد  نیا  دـییوگب : دـنیامن و  اعد  تجح  ترـضح  روهظ 

«. تسا همه  هدهع  هب  ینعی  تسا ؛

مالسلا هیلع  يدهم  هرابرد  هدورس  ابیز  هچ  یناشاک  ضیف 

تسا وا  ملع  زا  نخس  کی  ملاع  نایاناد  ملع 

تسا (1) وا  يایرد  زا  من  کی  متاح  ياه  ششخب  دوج و 

.یناشاک ضیف  زا  رعش  - 1
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نارکمج دجسم  يراذگ  ناینب  ناضمر ، هام  مهدفه 

هراشا

قحلا و هفرعم  یف  نیزحلا  سنوم  باتک  زا  لقن  هب  قودـص  خیـش  رـصاعم  یمق  نسح  نب  دـمحم  نب  نسح  مق  خـیرات  باتک  بحاص 
: دنک یم  لقن  نینچ  نارکمج  دجسم  يانب  یگنوگچ  دروم  رد  قودص  خیش  یمق  هیوباب  نب  دمحم  هتشون  .نیقیلا 

لاس ناضمر  كراـبم  هاـم  مهدـفه  اـب  دوب  فداـصم  هک  يا  هبنـش  هس  بش  تفگ : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  فیفع ، حـلاص و  خـیش 
هک مدرم  زا  يا  هدع  يادص  ناهگ  ان  .دوب  تشذـگ  همین  زا  بش  هک  یلاح  رد  مدوب  هدـیباوخ  ما  هناخ  رد  يرجه  هس  دون و  ودـصیس 

يدهم ترـضح  هک  زیخرب  دنتفگ : نم  هب  باطخ  مدش  رادیب  یتقو  .دیـسر  مشوگ  هب  دندز  یم  ادص  ارم  هدمآ و  درگ  هناخ  تشپ  رد 
.دناوخ یم  دوخ  دزن  هب  ار  وت  نامزلا  بحاص 

مـشوگ هب  هناخ  رد  فرط  زا  ییادص  .مشوپب  ار  میاه  سابل  موش و  ایهم  ات  دـیهدب  هزاجا  متفگ  صخـش  نآ  هب  دـیوگ : هلثم  نب  نسح 
ات متـشادرب  اب  ار  مراولـش  دـعب  مدرک و  رظن  فرـص  نآ  ندیـشوپ  زا  اذـل  کصیمق .» ناک  اـم  وه   » .تسین وت  زا  نهاریپ  نآ  هک  دیـسر 
هب ار  نآ  .رادرب  ار  تدوخ  راولـش  .تسین  وت  لام  راولـش  نآ  کلیو .» ارـس  ذخف  کنم ، کلذ  سیل   » هک دش  دنلب  ادص  مه  زاب  مشوپب 
زا زاب  منک  زاب  ار  نآ  ات  متـشگ  یم  هناخ  برد  دیلک  لابند  سپـس  مدیـشوپ و  دوب  مدوخ  لام  هک  ار  يرگید  راولـش  متخادنا و  نیمز 

اب مدمآ  رد  کیدزن  هب  یتقو  تسا  زاب  هناخ  رد  حوتفم ،» بابلا   » هک دیسر  مشوگ  هب  ادص  نامه  هناخ  رد  فرط 
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ارم سپس  .دنتفگ  کیربت  نم  هب  ار  دماشیپ  نیا  مالـس  باوج  زا  دعب  اه  نآ  مدرک  مالـس  اه  نآ  هب  .مدش  هجاوم  ناگرزب  زا  یتعامج 
شرف هک  مدید  ار  یتخت  مدرک  تقد  بوخ  یتقو  اجنآ  رد  .دندروآ  تسا  هدش  انب  نآ  رد  دجسم  نونکا  مه  هک  یلحم  هب  دوخ  هارمه 

يور زا  ار  یبلطم  يدرمریپ  دوب و  هدز  هیکت  یشلاب  هب  نآ  يور  رد  هلاس  یـس  دودح  رد  یناوج  دوب و  هدش  هتخادنا  نآ  يور  ییابیز 
هشوگ رد  دنتشاد  نت  هب  دیفس  سابل  رگید  یضعب  زبس و  سابل  اه  نآ  زا  یضعب  هک  درم  تصـش  زا  شیب  دناوخ و  یم  وا  يارب  باتک 
هاگنآ .داد  ياج  دوخ  رانک  رد  ارم  دوب  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  هک  درمریپ  نآ  .دندوب  زامن  ندـناوخ  لوغـشم  لحم  نآ  رانک  و 

مسا هب  ارم  یسرپلاوحا  دقفت و  زا  دعب  دنتسه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  دش  مولعم  دعب  هک  ینارون  ناوج  نامه 
یم تشک  هتخاس  هدامآ  ار  نیمز  نیا  وت  هک  تسا  لاس  جنپ  تدـم  وگب  وا  هب  ورب و  ملـسم  نب  نسح  دزن  دـندومرف : هدز  ادـص  مدوخ 
دوس دـیاب  يرادـن  يا  هزاجا  نینچ  وت  هک  یلاح  رد  ییامن  تعارز  نآ  رد  يراد  دـصق  لاسما  مینک و  یم  بارخ  ار  نآ  ام  یلو  ینک 

.دوش انب  يدجسم  اج  نیا  رد  ات  ینک  در  ار  تشک  لاس  دنچ  نیا 

وت یلو  تسا  هدیزگرب  اه  نیمز  ریاس  نیب  زا  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یفیرش  نیمز  اج  نیا  وگب : ملـسم  نب  نسح  هب  دندومرف : سپس 
هبنتم زاـب  یلو  .تفرگ  وت  تسد  زا  ار  وت  ناوـج  رـسپ  ود  فـالخ  راـک  نیا  رطاـخ  هب  دـنوادخ  يدرک و  قـحلم  دوـخ  نیمز  هب  ار  نآ 

.دش دهاوخ  هجوتم  وت  رب  ینادرگرب  ار  نآ  یناوتن  هک  يرگید  یهلا  رفیک  یهد  همادا  راک  نیا  هب  یهاوخب  مه  زاب  رگا  .يدشن 
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هراب نیا  رد  یتمالع  ناشن و  دـنریذپب  ارم  نخـس  مدرم  هک  نیا  يارب  نم  يالوم  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـیوگ : هلثم  نب  نسح 
.دیئامرفب نییعت  نم  يارب 

قیدصت مدرم  ار  امش  نخس  ات  میهد  یم  رارق  يا  هناشن  اج  نیا  رد  ام  دندومرف : خساپ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 
دنچ دوس  دنک و  رضاح  ار  ملسم  نب  نسح  دیایب و  وگب  وا  هب  ورب و  نسحلاوبا  دیس  دزن  هب  هدب  ماجنا  دش  نایب  هک  ار  هچ  نآ  وت  .دننک 

کلم هک  قهر  هیرق  عفانم  زا  ار  نآ  جراخم  هیقب  دننک و  عورـش  ار  دجـسم  نآ  اب  ات  دهدب  مدرم  هب  ار  نآ  دریگب و  وا  زا  ار  نیمز  هلاس 
دنروایب ار  نآ  دمآرد  هلاس  همه  ات  میا  هدومن  دجسم  نیا  فقو  ار  قهر  دمآ  رد  فصن  ام  .دناسرب  مامتا  هب  تسا  لاهدرا  هیحان  رد  ام 

.دنیامنب دجسم  نیا  جراخم  ریاس  ینادابآ و  ترامع و  فرص  اج و  نیا  هب 

یف ّیلـص  امناکف  اهاّلـص  نمف  تاعکر  عبرا  انه  اّولـُصی  هورّزعی و  عضوملا و  اذـه  یلا  اوبغریل  سانلل  لـق  : » دـندومرف ترـضح  سپس 
«. قیتعلا تیبلا 

هب هک  دنراذگب  زامن  تعکر  راهچ  نآ  رد  دـنراد و  یمارگ  زیزع و  ار  نآ  دـنروآ و  يور  تبغر  لیم و  اب  ناکم  نیا  هب  وگب  مدرم  هب 
.تسا هدروآ  اج  هب  ار  زامن  نیا  هبعک  نورد  ییوگ  نآ  هدنروآ  اج 

نارکمج دجسم  تیحت  زامن 

ياه رکذ  زا  کی  ره  همادا  ردو  راب  تفه  ار  هللا  وه  لق  هروس  دـعب  راـب و  کـی  ار  دـمح  هروس  لوا  تعکر : ره  رد  هک  بیترت  نیا  هب 
عوکر و
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.دنربب نایاپ  هب  ار  زامن  دننک و  رارکت  راب  تفه  مه  ار  دوجس 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زامن 

.دنروآ اج  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زامن  تین  هب  ار  دعب  تعکر  ود  و 

نآ دندیـسر  هک  نیعتـسن » كایا  دبعن و  كایا   » هب دندرک  عورـش  ار  دـمح  هروس  یتقو  تین  زا  دـعب  تعکر  ره  رد  هک  بیترت  نیا  هب 
زا کی  ره  راب و  کی  ار  دحا » هللا  وه  لق   » هروس هاگنآ  دنناوخ و  یم  ار  دمح  هروس  همادا  رد  دـنیامن و  یم  رارکت  راب  دـص  ار  شخب 

یس و زا  ترابع  هک  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست  مه  همادا  رد  دننک و  یم  رارکت  راب  تفه  ار  دوجس  عوکر و  ياه  رکذ 
دص هتفر  هدجس  هب  هاگ  نآ  دنیامن و  یم  رکذ  .تسا  هللا  ناحبس  هبترم  هس  یس و  دمحلا هللا و  هبترم  هس  یس و  ربکا و  هللا  هبترم  راهچ 

.دنتسرف یم  تاولص  دورد و  ربمابپ  لآ  ربمایپ و  رب  راب 

ماما هوکش  اب  دجسم  هک  تساج  نیا  رظن  دروم  ناکم  نآ  ییوگ  متفگ  دوخ  اب  مدینش  ار  نانخس  نیا  یتقو  دیوگ : یم  هلثم  نب  نسح 
.ورب هک : دندرک  يا  هراشا  نم  هب  ترضح  دعب  .دش  دهاوخ  مالسلا  هیلع  نامز 

« دوب ناپوچ  رفن  کی  هک   » یناشاک رفعج  هّلگ  رد  دندومرف : دندز و  ادص  ارم  ترـضح  نآ  هرابود  متفر  يرادقم  مداتفا و  هار  هب  نوچ 
اج نیا  هب  ار  نآ  نک و  يرادـیرخ  ار  نآ  تدوخ  لوپ  اـب  دـندادن  رگا  اـه و  نآ  لوپ  اـب  دـنداد  ار  نآ  لوپ  مدرم  رگا  هک  تسه  يزب 

نارامیب و يارب  هدنیآ  بش  رد  ار  نآ  تشوگ  تسا  ناضمر  كرابم  هام  مهدجه  اب  ربارب  هک  هبنـش  راهچ  زور  رد  نک و  حبذ  روایب و 
هک تسا  نیا  زب  نآ  تمالع  یناشن و  .دهد  یم  افش  ار  اه  نآ  همه  دنوادخ  .نک  قافنا  دنراد  يراتفرگ  هک  یناسک 
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زب و فرط  کی  رد  اه  نآ  يات  هس  هک  تسه  زب  نآ  ندب  رد  دیفـسو  هایـس  تمالع  تفه  نمـض  رد  دراد و  رایـسب  يوم  تسا و  قلبا 
.دنتسه مهرد  کی  هزادنا  هب  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  رگید  فرط  رد  ات  راهچ 

: دندومرف دز و  ادص  ارم  راب  نیموس  يارب  مداتفا  هار  هب  ًاددجم  یتقو  دعب 

هام موس  تسیب و  ینعی  .ردـق  بش  اب  تسا  فداصم  نآ  ینک  تماقا  زور  تفه  رگا  .ینک  یم  تماقا  زور  داتفه  ای  تفه  اـج  نیا  رد 
.دنتسه ردقنارگ  رایسب  بش  ود  ره  هک  تسا  هدعق  يذ  مجنپ  تسیب و  بش  اب  قباطم  ینامب  زور  داتفه  رگا  دوب و  دهاوخ  ناضمر 

یتقو .مدرب  رس  هب  دوب  هدش  عقاو  هک  هچ  نآ  هشیدنا  رد  ار  بش  نآ  مامت  مدمآ و  هناخ  هب  هتشگرب و  سپس  دیوگ : یم  هلثم  نب  نسح 
ارم بشید  هک  یلحم  هب  وا  هارمه  هب  مدرک  وگزاب  يو  هب  ار  ارجام  هدمآ و  رذنم  نب  یلع  دزن  دعب  مدروآ و  ياج  هب  ار  زامن  دش  حبص 

.میتفر دندوب  هدرب  اج  نآ  هب 

: دهد یم  همادا  هلثم  نب  نسح 

دجـسم دودح  اه  نآ  اب  هک  دوب  ییاهریجنز  اه و  خیم  نآ ، هلمج  زا  هک  دندوب  هدومرف  ترـضح  هک  ار  ییاه  تمالع  ادخ  هب  دنگوس 
اـضرلا نسحلاوبا  راوگرزب  دیـس  لزنم  فرط  هب  رذنم  نب  یلع  هارمه  هب  سپـس  .میدرک  هدهاشم  اج  نآ  رد  دندوب  هدومن  صخـشم  ار 

ام هب  دـندید  ار  ام  یتقو  .دنتـسه  ام  رظتنم  هناـخ  رد  راـنک  رد  هک  میدـید  ار  وا  ناراکتمدـخ  میدیـسر  لزنم  رد  هب  یتقو  .میداـتفا  هار 
لوا زا  نسحلاوبا  دیس  دنتفگ : .يرآ  متفگ  دیتسه ؟ نارکمج  یلاها  زا  امش  ایآ  دنتفگ :
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باوج لماک  مارتحا  یمرگ و  هب  وا  مدرک و  ضرع  دیـس  تمدخ  عضاوت  راهظا  نمـض  میدـش  هناخ  دراو  .تسامـش  راظتنا  رد  حـبص 
مدوب هدیباوخ  نم  هلثم  نب  نسح  يا  : تفگ نم  هب  باطخ  میوگب  ینخس  هک  نآ  زا  شیپ  دادیاج و  دوخ  رانک  رد  ارم  هداد و  ار  مالس 

هچ نآ  دمآ  دهاوخ  وت  دزن  دنمان  یم  هلثم  نب  نسح  ار  وا  هک  نارکمج  یلاها  زا  يدرم  دوز  حبص  تفگ : نم  هب  یـصخش  باوخ  رد 
.مدوب ترظتنم  تعاس  نیا  ات  مدش و  رادیب  باوخ  زا  .تسام  نخس  وا  نخس  هک  ارچ  .نک  ار  قیدصت  نآ  تفگ  وت  هب  وا  هک 

هدامآ ار  اه  بسا  ات  دهد  یم  روتـسد  نسحلاوبا  دیـس  .دـنک  یم  نایب  لصفم  روط  هب  ار  هتـشذگ  بش  نایرج  هلثم  نب  نسح  همادا  رد 
یم دروخرب  یناشاک  رفعج  هّلگ  هب  نارکمج  ياتـسور  یکیدزن  رد  .دننک  یم  تکرح  لحم  نآ  فرط  هب  دنوش و  راوس  دعب  دنزاس و 
هلگ بقع  رد  زب  نآ  دـنیب  یم  دوـش و  یم  هلگ  دراو  دـندوب  هدوـمرف  ترـضح  هک  قـلبا  زب  نآ  ندرک  ادـیپ  يارب  هلثم  نب  نسح  دـننک 
یم یناشاک  رفعج  دزن  دریگ و  یم  ار  وا  نسح  دـناسر و  یم  وا  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  دوش  یم  هلثم  نب  نسح  هجوتم  زب  یتقو  .تسا 
نآ زورما  یتقو  یلو  .ما  هدیدن  هلگ  نایم  رد  زگره  ار  زب  نیا  نم  هک  دنک  یم  دای  دـنگوس  یناشاک  رفعج  .درخب  وا  زا  ار  نآ  ات  دروآ 
رما نیا  دمآ و  امش  دزن  هب  دید  ار  امش  الاح  اما  .مدشن  قفوم  مدرک  شالت  هچره  یلو  مریگب  ار  وا  هک  متساوخ  مدید  هلگ  بقع  رد  ار 

ترـضح هک  روط  نامه  دننک و  یم  شحبذ  اجنآ  رد  دنروآ و  یم  دجـسم  لحم  هب  ار  زب  اه  نآ  دـعب  .تسا  يرگید  تفگـش  رایـسب 
نسحلاوبا دیس  سپس  .دننک  یم  میسقت  اه  ضیرم  نیب  ار  نآ  تشوگ  دوب  هداد  روتسد 
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دجـسم دنروآ و  یم  مه  ار  قهر  ياتـسور  كالما  دوس  دریگ و  یم  وا  زا  ار  هلاس  دـنچ  دوس  دـنک و  یم  راضحا  ار  ملـسم  نب  نسح 
.دنناشوپ یم  بوچ  اب  ار  نآ  فقس  دننک و  یم  انب  ار  نارکمج 

تفر و یم  اج  نآ  هب  دش  یم  رامیب  سکره  دعب  هب  نآ  زا  درب و  مق  رد  دوخ  لزنم  هب  ار  اه  خیم  اهریجنز و  نسحلاوبا  دیس  نمـض  رد 
.داد یم  افش  ار  ناشیا  اه  نآ  هطساو  هب  هدومن و  یلضفت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسج و  یم  كربت  اهریجنز  نآ  هب 

یم هدیمان  نایوسوم  هک  يا  هلحم  رد  ار  وا  تفای  تافو  یتقو  اضرلا  نسحلاوبادیس  هک  مدینـش  دیوگ : یم  ردیح  نب  دمحم  نسحلاوبا 
یم يرادهگن  نآ  رد  اه  خیم  اه و  ریجنز  هک  یقودنص  غارس  هب  دوش  یم  ضیرم  وا  نادنزرف  زا  یکی  یتقو  اه  دعب  .دندرک  نفد  دوش 

.دنیب یمن  نآ  رد  اه  خیم  اه و  ریجنز  زا  يرثا  دنک  یم  زاب  ار  قودنص  رد  هک  یماگنه  یلو  دور  یم  دش 

نارکمج سدقم  دجسم  هب  اهقف  افرع ، املع ، هجوت 

یفجن یشعرم  هللا  تیآ  ترضح  . 1

نیرتهب نارکمج  سدـقم  دجـسم  .دـنوش  یم  فرـشم  اجنآ  هب  فرـشا  فجن  یلاها  هبنـش  راهچ  ياه  بش  هک  هلهـس  دجـسم  زا  سپ 
.دشاب یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  هب  بستنم  هک  تساه  ناکم 

منک هتوتیب  دجسم  نآ  رد  هک  مدش  قفوم  ررکم  هبنـش  راهچ  بش  لهچ  ما و  هدرک  هدهاشم  اج  نآ  رد  ار  یتامارک  ررکم  مدوخ  ریقح 
و
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.تسا (1) یهلا  تاکرب  لزنم  هجوت و  دروم  هک  تسا  ییاه  ناکم  زا  هک  تسین  دیدرت  ياج 

یناگیاپلگ هللا  تیآ  ترضح  . 2

اتسور هب  هدمآ و  هوتس  هب  مدرم  دش  یم  ییاوه  ناراب  بمب  ناریا  ياهرهـش  هک  یلاح  رد  قارع  ناریا و  نیب  یلیمحت  گنج  رخاوا  رد 
املع و زا  یعمج  اب  دنوش و  یم  رمالا  بحاص  رضحم  هب  هضیرع  نتشون  لوغـشم  گنج  عفر  يارب  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  .دنتفر  یم  اه 

نالعا قارع  فرط  زا  ناـبرهم  ماـما  نآ  تیاـنع  هجوت و  رثا  رد  زور  هس  زا  سپ  دنباتـش و  یم  نارکمج  سدـقم  دجـسم  هب  ناـشیوخ 
.دبای یم  نایاپ  هب  ور  گنج  دوش و  یم  هفرط  کی  سب  شتآ 

یقفاب یقت  دمحم  هللا  تیآ  . 3

سدقم دجـسم  نداد  قنور  رد  ییازـس  هب  مهـس  دـنا و  هدـش  فرـشم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رـضحم  اهراب  ناشیا 
.دنا هدوب  يرئاح  میرکلا  دبع  خیش  هللا  تیآ  ترضح  هیرهش  مسقم  دنا و  هتشاد  نارکمج 

زا بالط  دوب  هدیـسر  رفن  دص  راهچ  هب  مق  هیملع  هزوح  بالط  میرکلادبع  خیـش  جاح  نامز  رد  دـنا : هدرک  لقن  یناگیاپلگ  هللا  تیآ 
خیـش هللا  تیآ  .دنتـساوخ  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  زا  ناشیا  دـننک و  یم  یناتـسمز  يابع  ياـضاقت  یقفاـب  یقت  دـمحم  خـیش 

.ریگب نامزلا  بحاص  زا  تفگ : مروایب ؟ اجک  زا  ابع  دص  راهچ  دندومرف : يرئاح  میرکلادبع 

.م فرح  ص644 و  يا ، هنوت  همان  دوعوم  بقاثلا و  مجن  - 1
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دش و هناور  نارکمج  سدقم  دجـسم  هب  هعمج  بش  مریگ و  یم  هللا  ءاشنا  نم  دومرف : یقفاب  یقت  دـمحم  خیـش  .مرادـن  یهار  دومرف :
.دننک تمحرم  ابع  دص  راهچ  تسا  هبنش  هک  ادرف  دنداد  هدعو  نامزلا  بحاص  اقآ  تفگ : میرکلادبع  جاح  هب  دمآ و  هعمج  زور 

.دش میسقت  بالط  نیب  دیسر و  ابع  دص  راهچ  راجت  زا  يدرم  هلیسو  هب  هبنش  زور 

ینارکنل لضاف  هللا  تیآ  . 4

نیا رد  يداـیز  تاـمارک  دـشاب و  هبترم  دـصناپ  زا  رتـشیب  دـیاش  .متفر  یم  نارکمج  سدـقم  دجـسم  هب  یلیخ  نم  یگبلط  نارود  رد 
.ما هدینش  هدید و  سدقم  دجسم 

هب يدایز  هقالع  نامز و  ماما  ناقـشاع  زا  دوخ  هک  مردپ  موحرم  دمآ  یم  شیپ  یلکـشم  يدرجورب  هللا  تیآ  ترـضح  يارب  تقو  ره 
.دوش لکشم  عفر  ات  دیتسرفب  نارکمج  دجسم  يارب  ینابرق  کی  دندرک : ضرع  اقآ  رضحم  هب  تشاد  نارکمج  سدقم  دجسم 

یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  . 5

لیان نارکمج  سدقم  دجسم  هب  فرـشت  تداعـس  هب  مدش  یم  مق  هب  فرـشم  دلاو  هللا  تیآ  موحرم  تمدخ  رد  هک  تیلوفط  زا  ریقح 
یتـح هک  دنتـشاد  رارـصا  دـندوب  ادـفلا  هل  نیملاـعلا  حاورا  هللا  هیقب  ترـضح  ناتـسآ  هب  نادـنمتادرا  زا  هک  مردـپ  موحرم  متـشگ  یم 

.دنوش فرشم  نارکمج  سدقم  دجسم  هب  هدایپ  رودقملا 
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تجهب هللا  تیآ  . 6

يدتبم هبلط  دندومرف : مدوب  تجهب  هللا  تیآ  رـضحم  رد  1362 ش  لاس دودح  يزور  دیوگ : یم  سمش  قداص  دیس  مالـسالا  تجح 
هک دنتساوخ  یم  ترضح  زا  يا  هناخ  .دندرک  ادیپ  ار  تجح  ترـضح  ترایز  قیفوت  نارکمج  دجـسم  رد  يدزی  نیـسح  دیـس  مان  هب 

: دندوب هدرک  شرافس  دندرک و  تمحرم  ترضح  نآ 

.دنهد همادا  دنتفر  یم  هبلط  دیس  نآ  هک  يا  هبدن  ياعد  سلجم  هب  . 1

.دننک رکذ  رگید  سلاجم  سلجم و  نآ  رد  ار  بنیز  ترضح  شراوگرزب  همع  بئاصم  . 2

؟ میوش لیان  نامز  ماما  رادید  هب  هک  مینک  هچ  دش  لاوس  تجهب  هللا  تیآ  زا 

دیناوخب زامن  یلصا  دجسم  رد  دیهد و  ماجنا  لماک  روط  هب  ار  لامعا  دیورب و  نارکمج  دجسم  هب  دیتسرفب و  ناوارف  .تاولص  دومرف :
.دراد يرگید  ياوه  لاح و  هک 

ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  . 7

.میرادن نارکمج  دجسم  تینارون  تیونعم و  هب  ار  ییاج  ناریا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  زا  دعب 

يدرجورب هللا  تیآ  . 8

سدـقم دجـسم  هب  دـندومرف : اـملع  زا  یکی  هب  دـندش و  فرـشم  نارکمج  سدـقم  دجـسم  هب  هکـشرد  اـب  نایعیـش  دـیلقت  عجرم  نآ 
نارکمج
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موشب قفوم  رگا  دومرف : زین  مدرک و  یم  ادا  نارکمج  دجـسم  رد  ار  هنازور  بجاو  ياه  زامن  دوب  رودقم  نم  يارب  رگا  .دیئامن  تبغر 
.دومن مهاوخ  انب  مق  رد  یناتسرامیب  مود  درک ، مهاوخ  زاب  ار  نارکمج  دجسم  هار  یکی  داد ، مهاوخ  ماجنا  راک  ود  مق  رد 

يا هرمک  هوک  تجح  دمحم  دیس  هللا  تیآ  . 9

نارکمج دجـسم  هب  دـنداد  روتـسد  دـندرک و  باـختنا  ار  مق  هیملع  هزوح  بـالط  زا  رفن  یلاسکـشخ 40  رد  نأـشلا  میظع  عجرم  نآ 
.درابب ناراب  ات  دننک  اعد  دنناوخب و  اروشاع  ترایز  نامزلا  بحاص  زامن  زا  دعب  اجنآ  رد  دنورب و 

هک دیراب  یناراب  نانچ  هار  نیب  رد  دندش  مق  هناور  تاروتسد  ماجنا  زا  دعب  دندش و  نارکمج  دجسم  مزاع  هدایپ  حبـص  مرتحم  بالط 
روتـسد اقآ  دـش و  يراج  بآ  يداد  یم  يراشف  یتقو  هک  دوب  هدـش  سیخ  يروط  نایاقآ  ياه  همامع  اه و  سابل  دوبن و  لمحت  لباق 

.دننک هیهت  نامز  ماما  نازابرس  تهج  یتشوگبآ  ینابرق و  يدنفسوگ  راهان  تهج  دوب  هداد 

.دش زور  نآ  رد  یلصفم  یگدنراب  دوخ  نازابرس  هب  نامزلا  بحاص  تیانع  نارکمج و  دجسم  تاکرب  زا 

نارکمج زا  بالط  هیرهش  هلاوح 

دنشادن هیرهش  دوب  هام  لوا  هک  ادرف  يارب  دوب  هام  رخآ  زور  ینامز  .دندرک  یم  تمحرم  ار  بالط  هیرهـش  تجح  هللا  تیآ  ترـضح 
: دومرف مداخ  هب 
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: دنیامرف یم  نامز  ماما  اقآ  هب  لسوت  زامن و  زا  دعب  دنوش و  یم  فرشم  دجسم  هب  .مورب  نارکمج  دجسم  هب  ات  نک  هدامآ  ار  بکرم 

هیرهش هب  عجار  تسامش ، هب  طوبرم  ام  يوربآ  دنتـسه ، امـش  ياهزابرـس  اه  هبلط  نیا  تسامـش  لام  هیملع  هزوح  نیا  نامز ! ماما  اقآ 
.دییامرف یتیانع  هزوح 

تاهوجو ناونع  هب  لوپ  يرادقم  .دنتـسه  امـش  رظتنم  دندمآ و  رفن  ود  دیوگ : یم  مداخ  دنروآ  یم  فیرـشت  لزنم  هب  هل  مظعم  یتقو 
.تسا هام  نامه  هیرهش  هزادنا  هب  تسرد  هک  دننیب  یم  دنرامش  یم  اقآ  یتقو  دنزادرپ  یم  هیعرش 

يراسناوخ هللا  تیآ  . 10

دیـس هللا  تیآ  ترـضح  تشاد  هقالع  یلیخ  نارکمج  دجـسم  هب  هک  یناگرزب  هلمج  زا  دومرف : یجناـیم  يدـمحا  هللا  تیآ  ترـضح 
.دندش یم  فرشم  نارکمج  سدقم  دجسم  هب  هدایپ  یکارا  هللا  تیآ  ترضح  اب  هک  دوب  يراسناوخ  یقتدمحم 

يرئاح یضترم  خیش  جاح  هللا  تیآ  . 11

نارکمج دجـسم  دسیون : یم  دشاب  یم  مق  هیـضیف  سـسؤم  يدزی  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  هللا  تیآ  حـلاص  فلخ  هک  راوگرزب  نآ 
دنشاب لفاغ  نآ  زا  اه  یلیخ  دیاش  هک  تهج  دنچ  نمـض  رد  بلطم  نیا  حیـضوت  تسا و  ترـضح  نآ  تیانع  تارهاب  تایآ  زا  یکی 

: دوش یم  رکذ 

هدش لقن  همحرلا  هیلع  قودص  زا  تسا  يربتعم  باتک  هک  مق  خیرات  باتک  رد  هدش  عقاو  يرادیب  رد  هک  نارکمج  دجسم  ناتساد  . 1
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.تسا

لقن وا  هدـش و  عقاو  همحرلا  هیلع  قودـص  ناـمز  رد  ناتـساد  نیا  دومرف : یم  دوب  ییـالم  قیقد و  يدرم  هک  يدرجورب  ياـقآ  موحرم 
.دراد نآ  تحص  لامک  رب  تلالد  تسا ، هدرک 

اب هک  دـننیب  یم  دـنوش  یم  رادـیب  مدرم  هک  حبـص  هک  نیا  يارب  تسین ، رفن  کی  هب  طوبرم  هک  تسا  یناـیرج  رب  لمتـشم  ناتـساد  . 2
هدوب نسحلوبا  دیـس  مان  هب  ًارهاظ  یمرتحم  دیـس  لزنم  رد  یتدم  ریجنز  نیا  دننک و  رواب  مدرم  هک  تسا  هدش  يراذگ  تمالع  ریجنز 

.دوش یم  دوقفم  یعیبط  تهج  چیه  نودب  ًادعب  دنا و  هدومن  نآ  هب  ءافشتسا  مدرم  تسا و 

هاـم بش  کـی  رد  اـهنت  مه  نآ  دوشب  ینارکمج  درف  کـی  لـعج  دروـم  هک  تسین  ییاـج  ناـبایب  طـسو  رد  رهـش و  زا  رود  ياـج  . 3
.ناضمر

.تسا رود  يداع  مدرم  روصت  زا  دجسم  دننک و  یم  نیعم  ار  هداز  ماما  کی  باوخ  هطساو  هب  يداع  مدرم  ًاعون  . 4

نآ هب  لسوت  رـسارس  تسیاب  یم  دوب  رمالا  بحاص  ترـضح  هب  طرفم  هقالع  یبهذم و  تاساسحا  يور  دجـسم  نیا  شیادیپ  رگا  . 5
دنوش یم  ترضح  نآ  هب  لسوتم  دنناوخ و  یم  دجسم  نآ  رد  ار  شترـضح  ترایز  رتشیب  مدرم  رـصع  نیارد  هچنانچ  دشاب  راوگرزب 

نارکمج دجـسم  هب  فورعم  رتشیب  مه  لاـح  هب  اـت  یتح  تسین  ترـضح  نآ  زا  یمـسا  ًالـصا  يونعم  روتـسد  نیارد  هک  یتروص  رد 
.نامزلا بحاص  دجسم  هن  تسا 

دـبعن و كایا  رابدـص  زامن  مه  تسا و  هدـش  دراو  دجـسم  تیحت  زاـمن  مه  هک  نیا  يارب  تسا ، رگید  هلدا  اـب  قفاوم  روتـسد  نتم  . 6
كایا
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مالسلا اهیلع  ءارهزلا  همطاف  حیبست  لیلهت و  مه  نیعتسن و 

ار نآ  تایصوصخ  مامت  ًالعف  هک  تسه  يرگید  ياهناتـساد  دوب و  مدوخ  دوهـشم  لثم  ای  روهـشم و  هدش  لقن  هک  ناتـساد  ود  نیا  . 7
.منک یم  رکذ  یلاعت  يادخ  نذا  هب  رتفد  نیا  رد  هدومن و  قیقحت  هللا  ءاشنا  ًَادعب  مرادن  رظن  رد 

ًارهاظ هک  دـنا  هداد  رارق  روتـسد  نیا  دروم  ار  یکچوک  تحاسم  کی  طـقف  تسا  هدوب  شزرا  یب  ردـق  نآ  نیمز  هک  عقوم  نآ  رد  . 8
ود تسا و  بارحم  نآ  رد  هک  يا  همشچ  نآ  ًارهاظ  تسا  هدش  گرزب  یلیخ  ام  نامز  رد  هک  تسا  یلعف  دجسم  زا  همشچ  هس  دودح 

.دشاب نیفرط  همشچ 

عطق كرابم  دجـسم  نیا  تحـص  هب  ترابع  نیا  زا  ما  هدوبن  نیب  شوخ  مدرم  تایلقن  هب  یلیخ  تسین و  هسوسو  زا  یلاخ  هک  هدنراگن 
.یصحت یتلا ال  معنلا  نم  هریغ  یلع  کلذ و  یلع  دمحلاو هللا  مراد 

يا هنماخ  هللا  تیآ  . 12

یتسینویهص میژر  دوب و  لیئارسا  لاغشا  رد  نانبل  كاخ  زا  یتمسق  هک  ینامز  رد  دیوگ  یم  نانبل  هللا  بزح  ربهر  هللا  رصن  نسح  دیس 
: دندومرف نم  هب  ناشیا  مدومن  یتحاران  زاربا  مدرک و  نایب  ار  نانبل  هللا  بزح  يارب  ار  یتالکشم 

هدرب هانپ  نارکمج  سدقم  دجسم  هب  دوش  یم  دایز  تالکشم  نیا  هاگره  دیآ و  یم  دوجو  هب  روشک  هرادا  رد  یتالکشم  مه  ام  يارب 
سدقم ناکم  نآ  زا  تشگزاب  زا  سپ  مینک  یم  لد  درد  يدهم  ترضح  اب  و 
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.دوش (1) یم  لح  یبیجع  زرط  هب  تالکشم 

هب ناهج  ناریا و  فلتخم  طاقن  زا  رئاز  نویلیم  هنایلاس 15  .دنداد  هئارا  شیپ  نایلاس  نارکمج  سدقم  دجـسم  تیلوت  هک  يرامآ  قبط 
...دشاب یم  رفن  نویلیم  دودح 10  مارحلا  دجسم  نارئاز  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنوش  یم  فرشم  سدقم  ناکم  نیا 

ار ناربمغیپ  هناخ  یلجت  ار  نارکمج  كاپ  كاخ  مسوبب 

( یساغآ )

مالسلا هیلع  يدهم  دای  ردب و  گنج  ناضمر ، هام  مهدفه 

: دشاب یم  نامزلارخآ  مالسا و  ردص  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ردب و  رکشل  ود  نیب  هک  ییاه  تهابش 

.دنرفن مه 313  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  صاخ  نارای  دندوب و  رفن  مالسا 313  رکشل  دادعت  .فلا 

هک دنتسه  یناگتشرف  نامه  دنوش  یم  لزان  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يرای  يارب  هک  یناگتشرف  زا  یـشخب  .ب 
.دندش لزان  ردب  گنج  رد 

، روهظ زا  دعب  يزوریپ  حتف و  نیلوا  نینچمه  .دوب  مالـسا  دیـشروخ  عولط  زا  دعب  نیملـسم  هنادنم  زوریپ  گنج  نیلوا  ردب ، گنج  .ج 
.دوش یم  لصاح  شیافو  اب  نارای  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تیافک  اب  تسد  هب 

دهاوخ هنوگ  نیا  مه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  دندوب ؛ تیالو  یب  كرـشم و  ردص ، رد  مالـسا  رکـشل  لباقم  فرط  .د 
.دوب

.1378 رویرهش ، یسانش ، ماما  همانهام  - 1
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هروس رد  .تسا  هدمآ  نآرق  رد  ود  ره  مالـسا ، نید  ندش  ریگارف  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  مایق  ردـب و  گنج  يزوریپ  ربخ  .ه 
: تسا هدش  حرطم  تحارص  اب  ردب  گنج  يزوریپ  ربخ  هیآ 123  نارمع  لآ 

؛» ٌهَّلِذَأ ُْمتنَأَو  ٍرْدَِبب  ُهّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقلَو  »

.درک يرای  دیدوب  ناوتان  هک  یلاحرد  ردب  گنج  رد  ار  امش  دنوادخ  انامه 

: تسا هدمآ  هیآ 9  فص  هروس  رد  زین  مالسلا  هیلع  تجح  ترضح  تیافک  اب  تسد  هب  مالسا  نید  ندش  یناهج  ربخ 

«. َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  »

دب ناکرـشم  هچرگا  دـهد ؛ هبلغ  نایدا  همه  رب  ار  شنید  اـت  درک ، لاـسرا  قح  نید  تیادـه و  اـب  ار  شلوسر  هک  تسا  يدـنوادخ  وا 
.دنرادب

.دنتسه میظع  رجا  ياراد  هکرعم  ود  ره  رد  نارگراثیا  ادهش و  .و 

.تسا ییادتبا » داهج   » هنحص ود  ره  رد  داهج  .ز 

.تسا موصعم  صخش  رظن  ریز  هکرعم  ود  ره  رد  داهج  .ح 

.ییاشگ روشک  هن  تسا ، لدع  هماقا  قح و  نید  هب  رشب  ندش  داقنم  هکرعم ، ود  ره  رد  داهج  زا  فده  .ط 

.دنزوریپ بلاغ و  ریثک  يا  هدع  رب  نامیا  حالس  هب  ندوب  حلسم  هطساو  هب  لیلق  هدع  هکرعم ، ود  ره  رد  .ي 

(1) ًهَرِیثَک ؛» ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  نِّم  مَک  : » دومرف هک 

.249 هرقب : - 1
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.دندش زوریپ  رایسب  یهورگرب  ادخ  نذا  اب  هک  كدنا  یهورگ  اسب  هچ 

هشیاع لتق  ناضمر ، هام  مهدفه 

هراشا

.دش (1) هتشک  هیواعم  تسد  هب  رکب  وبا  رتخد  هشیاع  لوسرلا  هنیدم  رد  ناضمر  هام  مهدفه  بش  يرجه  لاس 58  رد 

مردارب تفگ : دومن و  دـیدهت  ار  هیواعم  درک و  راـکنا  هشیاـع  دریگب  تعیب  دـیزی  شرـسپ  يارب  تساوخ  نوچ  هیواـعم  لـتق : تیفیک 
رپ ار  نآ  دنک و  یهاچ  دوخ  هناخ  رد  اذل  دنک  هنتف  داجیا  وا  ادابم  هک  دیـسرت  هیواعم  يریگ ؟ یم  تعیب  دیزی  يارب  یتشک و  ار  دمحم 

یتقو دـناوخ  دوخ  هناخ  هب  ءاشع  زامن  تقو  ار  هشیاـع  داـهن و  نآ  رب  یتخت  دومن و  نهپ  نآ  يور  رب  یتمیق  یـشرف  درک و  کـهآ  زا 
هیواعم .دش  كاله  داتفا و  هاچ  هب  تفر و  ورف  تسـشن ، نآ  يور  هک  نیمه  .درک  فراعت  تخت  نآ  رب  ار  وا  هیواعم  دـش  دراو  هشیاع 

.تخاس ار  وا  راک  ًاروف  داتفا  هاچ  رد  هشیاع  هک  یماگنه  دوب و  هدرک  هیبعت  مومسم  هزین  نیدنچ  هاچ  رد 

هشیاع زا  يدهم  ماقتنا 

همطاف دـمحم  هنبال  مقتنی  یتح  دـحلا و  اهدـلجی  یتح  ءاریمحلا  هیلا  تدرل  اـنمئاق  ماـق  دـق  ول  اـما  مالـسلا :  هیلع  رقاـبلا  رفعج  وبا  لاـق 
هللا هرخا  فـیک  و  تلق : هیلع ، هللا  یلـص  میهاربا  ما  یلع  اـهتیرفل  لاـق : دـحلا ؟ اهدـلجی  مل  كادـف و  تلعج  تـلق : اـهنم  مالـسلااهیلع 

نا هل : لاقف  مئاقلل ؟

ص315. ج51 ، راحب ، ص432 و  یناردنزام ، يریاح  راصبالا ، رون  - 1
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.ًهمقن (1) مئاقلا  ثعب  ًهمحر و  ًادمحم  ثعب  هللا 

ارهز ترضح  ماقتنا  دنک و  وا  رب  دح  هماقا  هدرک و  هدنز  ار  اریمح  دنک  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
تهج هب  دومرف : ماما  دنک ؟ یم  دح  هماقا  وا  رب  یهانگ  هچ  يارب  درک : ضرع  ریـصق  میحرلادـبع  يوار  .دریگب  وا  زا  ار  مالـسلا  اهیلع 

ات دح  نیا  يارجا  ارچ  درک : ضرع  .دز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  میهاربا  ردام  هیطبق  هیرام  هب  هک  یتمهت  ارتفا و 
يارب ار  مئاق  داتـسرف و  تمحر  يارب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـنوادخ  اریز  دومرف : تسا ؟ هداتفا  ریخات  هب  مئاق  نامز ،

.تمقن (2) باذع و 

يرتشوش یفوک  دحم  خیش  هدهاشم  ناضمر و  هام  مهدجه  بش 

: دومرف يرتشوش  یفوک  دمحم  خیش  جاح 

ینعی مهدزون ، بش  موش و  فرـشم  هفوک  دجـسم  هب  مدرک  دصق  ناضمر  كرابم  هام  مهدـجیه  بش  رد  يرجه ، لاس 1335  دودح 
منک و هتوتیب  اج  نآ  رد  ار  تسا ، ناشیا  تداهش  هک  مکی  تسیب و  بش  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ندروخ  تبرـض  بش 

.منک يرادازع  میامن و  رکفت  گرزب  هثداح  هلاسم و  نیا  رد 

ص315. ج51 ، راحب ، و  ص432 ، ینارادنزام ، يریاح  راصبالا ، رون  - 1
اب ناتسود  اب  تبالص و  تدش و  اب  نانمشد  اب  هکلب  دنرهق  ریم  طقف  يدهم ( ترضح  هک  دوشن  تشادرب  اه  یـضعب  نامگ  هب  هتبلا  - 2

« نوناق  » دـنز و یم  ار  لوا  فرح  هللاءایلوا  هللا و  لوسر  هللا و  هماـنرب  رد  هک  يزیچ  نآ  ًاـساسا  .دـننک  یم  دروخرب  تفوطع  تمحر و 
.دشاب یم  ءاودلارخآ  و  هرصبت »  » ناونع هب  باذع  تمقن و  تسا و  تمحر  تسا ،
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دجسم فارطا  زا  يا  هشوگ  هب  ات  متساخرب  مدروآ و  اج  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماقم  هب  روهـشم  ماقم  رد  ار  ءاشع  برغم و  زامن 
قاط هب  متـشذگ و  لوا  قاط  زا  یتقو  مداتفا  هار  هب  دجـسم  قرـشم  فرط  هب  .دوب  رایخ  نان و  بش  نآ  رد  مراـطفا  .منک  راـطفا  هتفر و 
لها سابل  رد  یمّمعم  صخـش  تسا و  هدیباوخ  شرف  نآ  رب  هدیچیپ ، دوخ  هب  ابع  یـصخش  هدش و  شرف  یطاسب  مدـید  .مدیـسر  مود 

ءالضف ءاملع و  کت  کت  لاح  زا  سپس  .متسشن  نیشنب  تفگ : داد و  ار  ممالس  باوج  .مدرک  مالـس  وا  هب  .تسا  هتـسشن  وا  دزن  ملع 
وا مدیمهفن و  نم  هک  تفگ  وا  هب  يا  هملک  دوب  هدیباوخ  هک  یـصخش  .تسا  تیفاع  ریخ و  هب  متفگ : یم  باج  رد  نم  دومن و  لاوئس 

.درکن یلاؤس  رگید  مه 

نیگنس ار  وا  هلمج  تسا ) تاقولخم  مامت  رورَـس   ) .تسا َملاع  دّیَـس  ناشیا  تفگ : تسا ؟ هدیباوخ  هک  تسیک  صخـش  نیا  مدیـسرپ :
هیلع رظتنم  تّجح  نآ  َملاع ، دیس  متفگ : دوخ  اب  .درامش  گرزب  تهج  نودب  ار  صخـش  نیا  دهاوخ  یم  هک  مدرک  نامگ  متـسناد و 

(. تسا يدنشمناد  صخش  اقآ  نیا   ) تسا ِملاع  دیس  نیا  متفگ : اذل  تسا ، مالسلا 

رب رون  کـیرات ، بش  نآ  رد  مدـید  یم  هک  نیازا  متـشگ و  ّریحتم  وا  مـالک  زا  مدـش و  تکاـس  .تسا  َملاـع  ِدّیَـس  ناـشیا  هن ، تفگ :
عوضوم و نیا  دوجو  اب  یلو  مدوب  تریح  رد  دوب ، بش  لوا  هک  نیا  اب  دـشاب ، نشور  ییاهغارچ  هک  نیا  لـثم  تسا ، عطاـس  اـهراوید 

.مدشن تفتلم  زاب  تسا ، َملاع  ِدّیَس  ناشیا  دیوگ : یم  هک  صخش  نآ  مالک  دوجو  اب  نینچمه 

فرط هب  دش و  رهاظ  دوب ، یبآ  هساک  شتسد  رد  هک  یلاح  رد  يدرم  مدید  تساوخ ، بآ  دوب ، هدیباوخ  هک  یـصخش  ماگنه  نیا  رد 
دمآ ام 
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دنچ هک  نیمه  تفرگ و  ار  هساک  صخـش  نآ  .متـسین  هنـشت  متفگ : داد  نم  هب  ار  شا  هیقب  دیماشآ و  ناشیا  داد و  وا  هب  ار  بآ  فرظ 
هک متـساخرب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يامظع  بیـصم  رد  رکفت  ماقم و  رد  ندـناوخ  زامن  يارب  مه  نم  .دـش  بیاـغ  تفر ، یمدـق 

مدـمآ و ماقم  هب  .درک  اعد  میارب  دومن و  مارکا  قیوشت و  ارم  وا  .مداد  ار  شباوج  مه  نم  درک  لاوئـس  نم  دـصق  زا  صخـش  نآ  مورب 
دوخ .تسا  نشور  اوه  مدید  هک  مدش  رادیب  یتقو  مدیباوخ و  اذل  دش ، بلاغ  نم  رب  باوخ  تلاسک و  اما  مدناوخ ، زامن  تعکر  دنچ 

نوزحم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تبیـصم  رددیاب  هک  بشما  متفگ  یم  مدومن و  شنزرـس  متلاسک  تدابع و  ندش  توف  رطاخ  هب  ار 
ود یعمج  مدـید  اج  نآ  رد  یلو  .دوب  ماـقم  نیا  رد  يرادـیب و  رد  نم ، هرهب  ماـمت  هک  یلاـح  نینچ  رد  مه  نآ  مدـیباوخ  ارچ  مشاـب ،
رد يرگید  لهچ و  لاس  رد  یکی  دراد : شیپ  رد  ناحتما  ود  وا  دومرف : تعامج  ماما  کی  دـندناوخ و  یم  زاـمن  و  داد ، بیترت  فص 
نآ زا  يرثا  تسا و  کـیرات  اوه  مدـید  متـشگرب ، یتـقو  متفر و  دجـسم  جراـخ  هب  وـضو  نتفرگ  يارب  نم  اـج  نیا  رد  .داـتفه  لاـس 

: هک مدش  هجوتم  هزات  تسین  تعامج 

.تسا هدوب  هادف  یحور  رصع  ماما  رظتنم  تجح  نامه  دوب ، هدیباوخ  هک  يدیس  نآ  . 1

.دوب تماما  رون  دش ، یم  عطاس  اهراوید  رب  هک  يرون  و  . 2

.دنا هدوب  هّدع  نآ  تعامج  ماما  ترضح ، دوخ  و  . 3

.دنا دوب ه  ترضح  صاوخ  تیعمج ، نآ  هک  دش  مولعم  زاب  و  . 4

هللا هیقب  ترضح  تازجعم  زا  صخش ، نآ  تشگرب  ندروآ و  بآ  و  . 5
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.تسا (1) هدوب  هادف  انحاروا 

يدهم دای  دواد و  رب  روبز  لوزن  ناضمر  هام   18

هراشا

يدهم (2) دای  دواد و  رب  روبز  لوزن  ناضمر  هام   18

، دیحوت رابخا  نآ  رد  هک  دش  لزان  ربمایپ  دوواد  ترضح  هب  ناضمر  هام  رد  روبز  باتک  دیوگ : راحبلا  هنیفـس  باتک  رد  یمق  ثدحم 
راـبخا نینچمه  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناـماما  نینمؤملاریما و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  راـبخا  و  اـعد ، دـیجمت ،

.تسا (3) هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دمحم  لآ  مئاق  رابخا  و  تعجر ،

دوواد روبز  رد  يرواب  یجنم 

(4) َنوُِحلاَّصلا » َيِداَبِع  اَُهثِرَی  َضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اَْنبَتَک  ْدََقلَو  : »ٍ تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

.دش دهاوخ  نیمز  ثراو  نم  حلاص  ناگدنب  هدنیآ  رد  هک  میتشون  زین  روبز  رد  تاروت )  ) رکذ رب  هوالع  ام  »

نیمز ناراد  هدنیآ 

دوعوم و روهظ  شخبدـیون  هناگ ، نـیمارف 150  زا  شخب  زا 35  شیب  یطخ ، روبز  رد  .تسا  ناوارف  دوعوم  هراـبرد  روـبز  ياهدـیون 
.تسا (5) ملاع  یجنم 

ص253. ناسحلا ،) يرقبعلا  همجرت   ) رصع یلو  تاکرب  - 1
.تسا هدش  لزان  روبز  ناضمر  هام  مهد  رد  هک  تسا  نیا  رگید  لوق  - 2

ص545. ج1 ، راحبلا ، هنیفس  - 3
.105 هیآ ءایبنا ، هروس  - 4

ص310. ناهج ، للم  بهاذم و  مالسا و  هاگدید  زا  يدهم  روهظ  - 5
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نیا نیع  هک  تسا  هداد  ربـخ  ناـحلاص » هب  نیمز  نیـسر  ثاریم   » و دوعوم » روهظ   » هب دوواد  روبز  تاروـت و  تراـشب  زا  میرک ، نآرق 
.تسا دوجوم  یلعف  روبز  رد  اه  تراشب  اهدیون و 

: دوواد روبز  زا  ییاهزارف 

هب ار  نیمز  ناعـضاوتم  آّما  دوش  یم  تسین  ریرـش ، دش ، دـنهاوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ  هب  نالکوتم  دـنوش و  یم  عطقنم  ناریرـش  . » 1
دهاوخ وا  زور  دنیب  یم  هک  نوچ  تسا ، مّسبتم  دوعوم )  ) وا هب  دنوادخ  دش ، دـنهاوخ  ذذـلتم  یتمالـس  ترثک  زا  درب و  دـنهاوخ  ثرا 

(1) دمآ .»

عطقنم ادخ  نانوعلم  نانمـشد و  اّما  دش ، دنهاوخ  نکاس  نآ  رد  دبا  يارب  و  درب ، دـنهاوخ  ثرا  هب  ار  نیمز  ناقیدـص ، ناحلاص و  . » 2
.درک (2) دهاوخ  دنلب  نیمز  تثارو  هب  ار  وت  هک  راد  هگن  ار  شهار  رب و  هانپ  دنوادخ  هب  ...دش  دنهاوخ 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  ردق و  ياه  بش 

هراشا

هللا هیقب  ترـضح  دای  میناوت  یم  ردـق  بش  رد  .تسا  نآ  جوا  ردـق ، بش  هک  تسا  ییالط  تقو  کی  ناضمر  هام  لاس ، ياه  هام  نیب 
: اریز مینک ؛ یعادت  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

بلق مه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تسا و  ناضمر  هام  بلق  ردق ، بش  .فلا 

دنب 14 و 29. ، 37 زومرم دیدج ، قیتع و  دهع  باتک  لاس 87 _  روهظ  يوس  هب  - 1

دنب 38 و 39. ، 37 زومرم دیدج ، قیتع و  دهع  باتک  لاس 87 _  روهظ  يوس  هب  - 2
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.تسا (1) ناکما  ملاع 

یفخم اه  هدید  زا  بیاغ و  مه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  .تسین  مولعم  یسک  ره  يارب  یفخم و  ردق ، بش  .ب 
.تسا

.دسرب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  ياضما  هب  دیاب  هللا  يوسام  ریدقت  تشونرس و  نییعت  .ج 

«. رما لک  نم  مهبر  نذاب  اهیف  »...

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نامه  هک  تسا  مظعالا  هللا  یلو  لماک و  ناسنا  دوجو  اب  ردق ، بش  رد  حور  هکئالم و  لوزن  .ه 
.دشاب یم  فیرشلا 

.ُحوُّرلاَو (2) ُهَِکئاَلَْملا  ُلَّزَنَت 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نامه  هک  دشاب  یم  هیعاولا » هللا  بلق   » رب ینّابر  تاماهلا  لوزن  .و 

تایاور

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 1

.دنخرچ (3) یم  ام  درگ  بش  نآ  رد  ناگتشرف  دنام ، یمن  هدیشوپ  ام  رب  ردق  بش 

: دومرف دیسانش »؟ یم  ار  ردق  بش  : » دش هتفگ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  . 2

رب بش  نآ  رد  ناگتشرف  هک  یلاح  رد  میسانشن ، ار  ردق  بش  هنوگچ 

.یفاک ردقلا ؛» هلیل  ناضمر  رهش  بلق  ): » قداصلا لاق  - 1
.4 ردق : - 2

(. ص13 ج97 ، راونالاراحب ، ( ؛» اهیفانب نوفوطی  هکئالملا  نا  ردقلا  هلیل  انیلع  یفختال  ): » رقابلا مامالا  لاق  - 3
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.دنخرچ (1) یم  ام  درگ 

: دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریکب  نبا  . 3

هورگ بش ، نآ  .دوش  یم  هتـشون  دش ، دهاوخ  دعب  لاس  ات  لاس  نآ  رد  ناراب  ای  یگدنز و  گرم و  رـش ، ریخ و  زا  هچ  نآ  ردق ، بش 
یم هک  یسک  هب  : » دومرف ناینیمز »؟ زا  یسک  هچ  هب  : » متفگ .دوش  یم  هدناسر  ناینیمز  هب  ریدقت  نآ  سپـس  دوش ؛ یم  هتـشون  نایجاح 

(2) مالسلا .»  هیلع  قداص  ترضح  دوخ  ینعی  ، ) ینیب

هدب ربخ  ارم  هک  دیـسرپ  یم  ردق  بش  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  هک  مدینـش  دیوگ : بوقعی  لوق  زا  دـقرف  نب  دواد  . 4
: دومرف ماما  دوب  دهاوخ  لاس  ره  ای  تسا  هدوب  ردق  بش  ایآ 

.دوش (3) یم  هتشادرب  مه  نآرق  دوش ، هتشادرب  ردق  بش  رگا 

ج2، یمقلا ،) ریـسفت  ( ؛» اهیفانب نوفوطی  هکئالملا  ردـقلا و  هلیل  فرعن  ـال  فیک  و  لاـقف : ردـقلا ؟ هلیل  نوفرعت  ) » رفعج یبـال  لـیق  - 1
ص421.

ُْدفو اهیف  بتکی  .رطم و  وا  ٍهایح ، وا  توم  وا  رش  اریخ و  نم  اهلثم  یلا  هنسلا  یف  اهنم  نوکی  ام  بتکی  ردقلا  هلیل  نا  ): » قداصلا لاق  - 2
(. ص22 ج97 ، راونالا ، راحب  يرت ؛ نَم  یلا  لاقف : ضرالا ؟ لها  نِم  نَم  یلا  تلقف : ضرألا  لها  یلا  کلذ  یضغَف  مث  جاحلا 

یف نوکت  ْوَا  تناک  ردقلا  هلیل  نع  ینربخا  : » لاقف ردقلا  هلیل  نع  هللادـبع ( ابا  لأسی  ًالجر  تعمـس  بوقعی  نم  دـقرف  نب  دواد  نع  - 3
(. ص158 ج4 ، یفاک ، ( ؛» نآرقلا عفرل  ردقلا  هلیل  تعفر  ول  هللا :( دبع  وبا  هل  لاقف  ماع ؟ لک 
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: نوچ دوش ؛ یم  تباث  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نینزان  دوجو  قوف ، ثیدح  قبط 

ادـج نآ  زا  هک  نآرق  يارب  تسا  یکیرـش  تسا و  نآرق  لدِـع  گنـسمه و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نیلقث  ثیدـح  صن  هب  . 1
.رثوک ضوح  ات  دوشن ،

لوزن ردـق و  بش  يرارقرب  ناـمز ، نیا  رد  .دـشاب  یم  رـصع  ره  ناـمز  ماـما  لـماک و  ناـسنا  دوجو  هب  ردـق ، بش  يرارقرب  ماوق و  . 2
.دشاب یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسعلا  نسحلا  نبا  هجح  مظعالا  هللا  هیقب  دوج  يذ  دوجو  هب  ناگتشرف ،

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  سپ  تسا ، يراج  يراـس و  هلاـس  ره  ردـق  بش  تسه و  نآرق  هک  نـآلا  هجیتن  رد 
.دراد دوجو 

تلامج شقن  ملد  راوید  هب 

تلاوز یب  فطلز  دش  شّقنم 

اّما دنردق ، بش  رکف  همه 

تلاصو (1) زور  دوب  مردق  بش 

***

همطاف ناهن  ردق  بش  يا 

همطاف نامز  بحاص  يدهم 

وت ماج  زا  ما  هزور  راهب  يا 

وت (2) مان  اب  منک  یم  يزاب  قشع 

نابعش همین  بش  اب  ردق  بش  تاکرتشم 

.تسا (3) هکئالم  لوزن  عقوم  نامز ، ود  ره  . 1

ص369. ج4 ، یفاک ، - 1
.ینزاخ يدهم  دیس  - 2

(. نابعش همین  بش  رد  نامز  ماما  همان  ترایز   ) ردقلا هلیل  یف  ُلَّزَنَتَی  ام  مهیلع  ُلَّزنملا  و  - .... 3
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.دهد یم  خر  مظعالا  هللا  هیقب  هطساو  هب  مظعا » یّلجت   » ود ره  رد  . 2

.تسا تما  هیفصت  تمحر و  ماگنه  بش ، ود  ره  . 3

.دنرادروخرب یصاخ  تمظع  زا  ود  ره  . 4

.تسا یکاخ  هرک  رد  هللا  هیقب  ترضح  روضح  هطساو  هب  بش ، ود  ره  تمظع  . 5

مالسلا هیلع  يدهم  دای  تیفاع و  بلط 

؟ مهاوخب يزیچ  هچ  دـنوادخ  زا  ار  ردـق  بش  مدرک  كرد  رگا  : » دـش ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ 
(1) ار .» تیفاع  : » دومرف

ار تیفاع  قح ، زا  تفگ  ربمیپ 

اضاقت امنب  ادخ  زا  ردق  بش 

؟ تسیچ تیفاع  ناج ، سنوم  يا  رگم 

الوم (2) وت  اب  مئاد  سنا  زا  ریغ  هب 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  ردق و  بش  رد  جرف  ياعد 

: دیوگ ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  لامعا  رد  یمق  ثدحم 

، عوکر .دوعق  مایق ، لاح ! ره  رد  ار  ...کیلول » نک  مهللا   » ياعد هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  یـسیع  نبدمحم 
: ریز بیترت  هب  ناوخب ؛ ربمایپ  رب  تاولص  ادخ و  دمح  زا  دعب  دوجس ،

ص226. ناضمر ، هام  مهدزون  بش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  - 1
ص352. تسود ، رذگهر  زا  يدرگ  - 2
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نـسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا  نیرهاطلا  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  نیملاـعلا و  بر  دـمحلا هللا  میحرلا _  نمحرلا  هللا  مسب 
ًاعوط کضرا  هنکست  یّتح  ًانیع  ًالیلد و  ًارـصان و  ًادئاق و  ًاظفاح و  ًاّیلو و  هعاس  ّلک  یف  هعاّسلا و  هذه  یف  هئابآ  یلع  هیلع و  کتاولص 

.الیوط (1) اهیف  هعّتمت  و 

ترضح دای  یسوم و  ترضح  تافو  ناضمر  هام   21

هراشا

: دندومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  دیوگ : یم  ریصبوبا 

یسوم زا  یتّنـس  .دشاب  یم  یهلا  ربمایپ  راهچ  زا  ّتنـس  راهچ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما   ) رما نیا  بحاص  دوجو  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  ینس  و  مالسلا ، هیلع  فسوی  زا  یتّنس  و  مالسلا ، هیلع  یسیع  زا  یتنس  و  مالسلا ، هیلع 

، تسا نادنز »  » نامه دراد  فسوی  زا  هک  یتنس  اّما  .دراد و  نمشد  زا  هک  تسا  یسرت » فوخ و   » نامه دواد  یسوم  زا  هک  یتنـس  اما 
زا هک  یتّنـس  اّما  .تسا (2) و  هدرمن  هکیلاـح  رد  تسا  هدرم » ( » يدـهم : ) دـنیوگ یم  هک  تسا  نیا  دراد  یـسیع  زا  هـک  یتّنـس  اـّما  و 

.تسا (3) ریشمش »  » دراد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

ص303. نیمالادلب ، - 1
رگا دوش ، یم  رهاظ  نآ  نیمود  رد  هک  تسا  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  يارب  مزاح  يا  دومرف : بیبح  نب  مزاـح  هب  قداـص ( ماـما  - 2

ج1،ص208؛ مراکملا ، لایکم  همجرت  .نکم  قیدصت  ار  وا  هدـیناکت ، شربق  كاخ  زا  ار  دوخ  تسد  تفگ : دـمآ و  وت  دزن  هب  یـسک 
ص154. ج52 ، راحب ،

)، یسیع نم  هنس  و  یسوم ،( نم  ٌهنس  ءایبنا  هعبرا  نم  ننس  عبرا  رمالا  اذه  بحاص  یف  لوقی : رفعجابا ( تعمس  لاق : ریـصب  یبا  نع  - 3
اّما و  تُصی ، مل  تا و  ّهنا  لاقیف : یسیع ( نم  اّما  و  نجسلاف ) فسوی ( نم  اّما  و  بقرتی ، فئاخف  دمحم ،( نم  هنس  فسوی ،( نم  هنس  و 

فیّسلاف دمحم ( نم 
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مالسلا هیلع  یسوم  هب  يدهم  ترضح  تهابش 

تایآ و قبط  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  ییاه  تهابـش  زا  یخرب  اجنیا  رد 
: میوش یم  رکذتم  دراد  تایاور 

لمح . 1

.دوب یفخم  شلمح  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 

.تفرگ ماجنا  هنایفخم  شتدالو  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

تبیغ . 3

خیش هک  یتیاور  قبط  هک  دوب  رصم  زا  لوا  تبیغ  .دوب  رت  ینالوط  يرگید  زا  یکی  هک  تشاد  تبیغ  ود  شموق  زا  مالسلا  هیلع  یسوم 
.دیشک (1) لوط  لاس  تشه  تسیب و  دنک ، یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا  لامکرد  قودص 

نیشناج نییعت  يارب  یسوم  تافو  ریخأت 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  هرامع  نب  دمحم 

هب شیزور  دـمآ و  نایاپ  هب  شرمع  تدـم  دیـسر و  ارف  شلجا  نوچ  دومرف : نک ، هاگآ  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  تافو  زا  ارم 
؟ یتسیک وت  مالسلا  کیلع  و  تفگ : یسوم  هللا ! میلک  يا  وت  رب  مالس  تفگ : دمآ و  وا  دزن  هب  مالسلا  هیلع  توملا  کَلَم  دیـسر ، نایاپ 

؟ يدمآ هچ  يارب  تفگ : متوملا ، کلم  نم  تفگ :

.منک حور  ضبق  ار  وت  ات  ما  هدمآ  تفگ :

.1/340 نیدلا ، لامک  - 1
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؟ يریگ یم  ار  محور  اجک  زا  تفگ : وا  هب  یسوم 

.تناهد زا  تفگ :

؟ ما هدرک  ملکت  میادخ  اب  ناهد  اب  هک  یلاح  رد  ینک  یم  نینچ  هنوگچ  تفگ : یسوم 

.تتسد زا  تفگ : توملا  کلم 

؟ ما هتفرگرب  ار  تاروت  نآ  اب  هک  یلاح  رد  ینک  یم  نینچ  هنوگچ  تفگ : یسوم 

.تیاپ زا  تفگ : توملا  کلم 

؟ ما داهن ه  ماگ  انیس  روط  رب  اه  نآ  اب  هک  یلاح  رد  ینک  یم  نینچ  هنوگچ  تفگ : یسوم 

.تتشوگ زا  تفگ : توملا  کلم 

؟ ما هدینش  ار  راگدرورپ  مالک  اهنآ  اب  هک  یلاح  رد  ینک  یم  نینچ  هنوگچ  تفگ : یسوم 

دمآ و نوریب  توملا  کلم  دیامن و  تساوخرد  دهاوخ  یم  ار  هچنآ  ات  رگیم  ار  نیـشناج  دومرف : یحو  توملا  کلم  هب  یلاعت  يادخ 
هک تفگ : درک و  تیـصو  نینـشناج ) ناونع  هب   ) وا هب  دیبلط و  ار  نون  نب  عشوی  دوب و  هدنز  دومرف  هدارا  دـنوادخ  هکینامز  ات  یـسوم 

.دیامن تیصو  شنیشناج  هب  دوخ  زا  سپ  درادب و  موتکم  ار  شرما 

ندنک هب  هک  دید  ار  يدرم  هیت ) نیمزرـس  رد   ) شتبیغ نارود  رد  دش و  بیاغ  دوخ  موق  نایم  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  سپس 
؟ منک تکمک  راک  نیا  رد  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : وا  هب  دوب ، لوغشم  يدوگ 

هدامآ ار  دحل  دنک و  ار  روگ  ات  درک  کمک  ار  وا  و  يرآ ، تفگ : درم  نآ 
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اه هدرپ  لاعتم  يادخ  سپ  هّنجلا ، یف  هناکم  يأرف  ءاطغلا  هل  هللا  فشکف  .تسا  هنوگچ  درگنب  ات  دـیباوخ  نآ  رد  یـسوم  سپـس  .درک 
.دید تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  وا  دز و  رانک  ار 

شنفد تفرگ و  اجنامه  ار  شناج  توملا  کلم  و  نک ، حور  ضبق  ارم  نم ! يادـخ  يا  تفگ : یـسوم  .کیلا  ینـضبقا  ّبر  ای  لاقف :
.تخیر وا  ررب  كاخ  درک و 

، دوب هیت  يارحـص  رد  نیا  دوب و  هدمآ  رد  یمدآ  تروص  هب  هک  دوبن  توملا  کلم  زج  یـسک  دوب  لوغـشم  ربق  رفح  هب  هک  نآ  يرآ ،
میلک ياسوم  هک  داد  رد  ادن  نامـسآ  زا  يا  .دـننک  دایرف  و  ٌتومت ؟ سفن ال  ُّيا  و  هللا ، میلک  یـسوم  تام  ءامـسلا : نم  ٌحـئاص  حاصف 

؟ دنکن عادو  ار  ینافراد  هک  تسیک  و  تشذگرد ،

مظعالا قیرّطلا  دنع  وه  دومرف : تساجک ؟ مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ربق  هک  دش  لاؤس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
.تسا (1) خرس  ّلت  يولهپ  یگرزب  هار  رانک  رب  نآ  .رمحالا  بیتکلا  دنع 

لهچ شراگدرورپ  هاگ ) هدعو   ) تاقیم هک  .ًهَْلَیل (2)  َنیَِعبْرَأ  ِهِّبَر  ُتاَقیِم  َّمَتَف  دومرف : دنوادخ  دوب ، بش  لهچ  تبیغ  نیمود  تدـم  و 
.دیسر نایاپ  هب  بش 

.تسا رت  ینالوط  یکی  هک  هتشاد  تبیغ  ود  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

لوطا امهیدحا  نیتبیغ  انم  مئاقلل  نا  و  دندومرف ... : مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

.303 ص305 _  ج1 ، یناولهپ ، همجرت  نیدلا ، لامک  - 1
.142 هیآ فارعا ، هروس  - 2
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لوقی نم  رثکا  رمالا  اذه  نع  عجرب  یتح  اهدما  لوطیف  يرخالا  اما  و  نینس ، هتس  وا  رهشا ، هتـس  وا  مایا ، هتـسیف  یلوالا  اما  يرخالا  نم 
ود ام  مئاق  يارب  تیبلا و  لها  انل  ملس  انیـضق و  امم  اجرح  هسفن  یف  دجی  مل  و  هتفرعم ، تحـص  و  هنیقی ، يوق  نم  الا  هیلع  تبثی  الف  هب 
اما دماجنا (1) و  یم  لوط  هب  لاس  شش  ای  هام  شـش  ای  زور  شـش  لوا  تبیغ  اما  تسا ، رت  ینالوط  يرگید  زا  یکی  هک  تسا  تبیغ 

تباث رما  نیا  رب  سپ  دندرگرب  نآ  زا  دنتـسه  رما  نیا  هب  دـقتعم  هک  ییاه  نآ  رتشیب  هکنیا  ات  دوش  یم  ینالوط  ردـقنآ  شتدـم  یمود 
میلست دیاین و  شیپ  یتحاران  میدرک  تواضق  ام  هچنآ  زا  شلد  رد  دشاب و  حیحص  شتفرعم  يوق و  شنیقی  هک  یـسک  رگم  دنام  یمن 

.دشاب (2) تیب  لها  ام 

ادخ اب  نخس  مه  . 4

هب نم  انامه   (3) َنیِرِکاَّشلا »  ْنِم  ْنُکَو  َُکْتیَتآ  اَم  ْذُـخَف  یِماَلَِکبَو  دومرف « : نینچ  تفگ و  نخـس  وا  اب  دـنوادخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
مدوخ مالکو  اه  تلاسر  هلیسو 

هب هراشا  دیاش  زور  شـش  : » رارق نیا  زا  هدروآ  همالع (///  زا  یحیـضوت  ص195 ، ج1 ، يرئاح ، همجرت  مراکملا  لایکم  بحاـص  - 1
رگم دـشن  علطم  شترـضح  تدالو  رب  سک  چـیه  زور  شـش  لوط  رد  کنیا  هچ  دـشاب  شتبیغ  نامز  رد  شترـضح  لاوحا  فالتخا 
لاس زا 6  سپ  سپـس  دـندش ، علطم  رما  نیا  رب  صاوخ  زا  ینارگید  هاـم  شـش  زا  سپ  هاـگنآ  .ناـکیدزن  زا  یـصوصخم  رایـسب  دارفا 
زور شش  ات  ترضح  تماما  هکنیا  هب  تسا  هراشا  ای  .دش  راکـشآ  قیالخ  زا  يرایـسب  رب  ترـضح  رما  شراوگرزب  ردپ  تافو  ماگنه 

صاخ باون  ءارفـس و  رما  لاس  شـش  زا  دعب  و  دیدرگ ، رـشتنم  ناشیا  رما  هام  شـش  زا  سپ  هاگنآ  .دـش  علطم  ناشیا  زا  رفن  کی  اهنت 
يریگ هزادنا  ترضح  تبیغ  يارب  هک  تسا  یفلتخم  هب ///  هراشا  ترابع  نیا  هک  تسا  نیا  رت  يوق  لامتحا  تشگ و  راکشآ  رهاظ و 

« ...تسا ریذپ  ءادب  هدش و 
ص593. ج1 . ناولهپ ، همجرت  نیدلا  لامک  - 2

.144 هیآ فارعا ، هروس  - 3
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.شاب نارازگساپس  زا  ریگب و  مداد  وت  هب  هچنآ  سپ  مداد  يرترب  مدرم  رب  ار  وت 

.دندرب الاب  شرع  هدرپ  ارس  هب  ار  ترضح  نآ  یماگنه  تفگ  نخس  وا  اب  لاعتم  دنوادخ  روط ، نیمه  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

وا .داتسرف  هتشرف  ود  دومرف ، تبهوم  نم  هب  ار  تّما  ییا  يدهم  نم ، راگدرورپ  هک  یماگنه  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
يا وت  هب  ابحرم  دمآ : باطخ  دنوادخ  بناج  زا  دنتشاد ، هگن  لجوزع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  وا  هکنیا  ات  دندرب  شرع  هدرپ  ارـس  هب  ار 

.يا هدش  هدیزگرب  مناگدنب  ییامنهار  رما و  ندومن  راکشآ  منید و  يرای  يارب  نم ، هدنب 

.منک (1) باذع  وت  هب  میاشخبب و  وت  هب  مهدب و  وت  هار  هب  مریگب و  وت  رطاخ  هب  هک  مدروخ  هدنگوس 

جرف . 5

.تسوا تسد  هب  اهنآ  جَرَف  هک  دوب  هدش  هداد  ربخ  اهنآ  هب  هک  نوچ  دندوب  شمایق  رظتنم  لیئارسا  ینب  مالسلا ، هیلع  یسوم  ترضح 

میهاربا دش » یهاوخ  يدنزرف  بحاص  يدوز  هب  : » هک دداتسرف  یحو  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  دنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
بلطم  ) متسین شیب  ینزریپ  هک  یلاح  رد  مروایب ، يدنزرف  نم  ایآ  : » تفگ هراس  .دومرف  هراس  شرسمه  هب  ار  بلطم  نیا  مالـسلا  هیلع 

(. دیسر نکممریغ  مه  دنوادخ  يارب  یتح  شرظن  هب 

ص77. ج51 ، راحب ، ص290 ؛ ج1 ، ناولهپ ، همجرت  مراکملا ، لایکم  - 1
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هب دش  دنهاوخ  راتفرگ  بّذغم و  لاس  دصراهچ  ات  لیئارـسا ) ینب   ) وا نادنزرف  دروآ و  یم  ایند  هب  يدنزرف  يدوز  هب  دومرف : دـنوادخ 
ینب رب  اه  باذع  یتقو  ًاحابص ،» نیعبرا  هللا  یِلا  اوََکب  اوّحَض و  باذعلا ، لیئارسا  ینب  یلَع  َلاط  امَّلَف   » .درک در  ارم  مالک  هک  نیا  رطاخ 

تسد زا  ار  اهنآ   » هک داتـسرف  یحو  نوراه  یـسوم و  هب  لاعتم  يادخ  سپ  دندرک ، يراز  هجـض و  زور  لهچ  دش ، ینالوط  لیئارـسا 
.داد فیفخت  ار  اهنآ  هلاس  دصراهچ  باذع  زا  لاس  داتفه  دص و  و  دشخب .» یم  ییاهر  نوعرف 

« هاهَتنُم یلا  یهَتنَی  رمَالا  ناف  اونوکت  مل  اذا  اّماَف  اّنَع  هللا  جرََفل  ُمتلَعَف  ول  متنَا ، اذکه  مالسلا :  هیلع  قداصلا  هللادبعوبا  لاقف  »

.دناسر و یم  ار  ام  جرف  لاعتم  يادخ  یهلا ) هاگرد  هب  هجـض  هیرگ و   ) دیـشکب ار  راک  نیا  رگا  هک  نایعیـش ، امـش  دیتسه  روط  نیمه 
.دیماجنا (1) دهاوخ  لوط  هب  دوخ  تدم  نیرخآ  ات  تبیغ  رما  دینکن ، ار  راک  نیا  رگا  اّما 

.تسا ترضح  نآ  تسد  رب  ناشَجرَف  هک  دنا  هداد  ربخ  اهنآ  هب  هک  اریز  دنتسه ، شرظتنم  نایعیش  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

: هک هدمآ  یسربط  جاجتحا  باتک  رد  يورم  فیرش  عیقوت  رد  هک  تسا  یترابع  نیا ، رب  لیلد 

.تسامش ِجَرَف  نآ  هک  اریز  جرف  لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایسب  (2) و  مُکَجَرَف ؛ کلذ  َّنِاَف  ِجَرَفلا  لیجعتب  ءاعُّدلا  اوِرثکَا 

َوُه ِهَعُمُجلا و  ٌموَی  اذه  و  : » میناوخ یم  هعمج  زور  ترایز  رد  زین  و 

ص131. ج52 ، راحب ، ص32 ؛ نامز ، ماما  تاراظتنا  - 1
جاجتحا 2/284. ص215 ؛ ج1 ، يریاح ، همجرت  مراکملا  لایکم  - 2
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(1) َکِغیَِسب » نیرفاکلا  ُلتَق  ْکیدَی و  یلع  نینموملل  هیف  ُجرَفلا  كُروُهُظ و  هیف  ُعَّقَوَتُملا  َکُموَی 

نیا رد  وت  ریـشمش  هب  نارفاک  ندـش  هتـشک  و  وت ، تسد  رب  ناـنموم  جرف  وت و  روهظ  تسوت و  زور  نآ  هک  تسا  هعمج  زور  زورما  «و 
«. دور یم  راظتنا  زور 

اصع . 6

.داد رارق  ترضح  نآ  هزجعم  ار  نآ  و  دومرف ، تیانع  ییاصع  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ، هیلع  یسوم 

.تسا هتفای  صاصتخا  اصع  نامه  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

، دیسر نارمع  نب  یسوم  هب  هاگنآ  و  دوب ، هدیسر  بیعش  هب  سپس  دوب ، مدآ  نآ  زا  یسوم  ياصع  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
دوش قاطنتسا  رگا  و  هدش ، هتفرگ  ششخرد  زا  هک  یعضو  نامه  هب  تسا  گنر  زبس  ما  هدید  رتشیپ  ار  نآ  نم  تسام و  دزن  اصع  نآ 

ره و  داد ، یم  ماجنا  یسوم  ترـضح  هک  دهد  ماجنا  ار  اهراک  نامه  نآ  هلیـسو  هب  تسا ، هدش  هدامآ  ام  مئاق  يارب  دیوگ ، یم  نخس 
.دریگ (2) یم  رب  ار  نانمشد  ياه  گنرین  دوخ  نابز  اب  دوش  هدنکفا  اجک  ره  و  دهد ، یم  ماجنا  دوش  رومأم  هچ 

اصع فاصوا 

.دوب شیاهتنا  رد  ینینهآ  هزین  تشاد و  يژک  اهنآ  زا  کی  ره  هک //  تشاد  رس  ود  مالسلا  هیلع  یسوم  ياصع  هک : دنا  هدروآ 

.هعمج زور  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 1
نیدلا 2/673. لامک  ص294 ؛ ج1 ، مراکملا ، لایکم  - 2
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درک یم  راک  مشچ  هک  اج  نآ  اـت  اـصع  رـس  دوبن و  باـتهم  دـش و  یم  دراو  یناـبایب  هب  ماـگنه  بش  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هاـگره  . 1
.داد یم  ییانشور 

بآ ول  دـننام  نآ  رـس  نآ  زا  تفای و  یم  دادـتما  هاچ  هت  ات  هک  درک  یم  دراو  هاچ  رد  ار  نآ  دـش  یم  هجاوم  بآ  دوبمک  اب  هاگره  . 2
.تخیر یم  نوریب 

.دمآ یم  نوریب  نآ  زا  اه  یندروخ  تفوک و  یم  نیمز  هب  دوخ  ياصع  اب  تشاد ، زاین  اذغ  هب  تقو  ره  . 3

.داد یم  هویم  عقوم  نامه  دش و  یم  رهاظ  نآ  رد  درک  یم  اهتشا  ياهویم  هاگره  . 4

.دش یم  زاب  شیارب  یعیسو  هار  دز و  یم  نآ  رب  ار  اصع  دنک ، روبع  یتشک  نورب  يرهن  زا  تساوخ  یم  هاگره  . 5

.دناسر یم  ار  وا  ندز  اپ  ندیود و  نودب  تساوخ  یم  هک  اجک  ره  رب  هک  تسشن  یم  نآ  رب  دش  یم  هتسخ  هار  رد  هاگره  . 6

.درک یم  وبشوخ  ار  وا  ياه  سابل  هک  ییاج  ات  دز  یم  نوریب  شوخ  يوب  اصع  نآ  زا  دش  یم  دنمزاین  یشوخ  يوب  هب  هاگره  . 7

تمس نالف  هب  تفگ : یم  وا  هب  درک و  یم  ملکت  وا  اب  اصع  دنتـشاد ، سرت  اهنآ  زا  مدرم  هک  تشاد  ینادزد  هک  دوب  یهار  رد  رگا  . 8
(1) ...و .  دوب  رییغت  ار  تهار 

نمشد تکاله  . 7

هکنانچ درب  ورف  نیمز  هب  ار  نوراق  شنمشد  دنوادخ  مالسلا ، هیلع  یسوم 

ص60. ج13 ، راحب ، زا  ص494 ، هماندوعوم ، - 1
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: دیامرف یم  دنوادخ 

.میدرب ورف  نیمز  رد  ار  شا  هناخ  وا و  سپ   (1) َضْرَْألا » ِهِراَِدبَو  ِِهب  اَنْفَسَخَف  » 

.درب دهاوخ  ورف  نیمز  هب  ار  ینایفس _  رکشل  شنانمشد _  دنوادخ  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

هکم يوس  هب  اجنآ  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  سپ  دتـسرف  یم  هنیدم  هب  ار  یهورگ  ینایفـس  و  دندومرف ... : مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
دتسرف یم  ترضح  نآ  بیقعت  رد  يرکشل  هتفر ، هّکم  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  هک  دسر  یم  ربخ  ینایفـس  شترا  ریما  هب  دنک  یم  رارف 

دوش و یم  هّکم  دراو  نارمع _  نب  یـسوم  شور  هب  ناسرت _  ناساره و  مالـسلا  هیلع  مئاق  هکنیا  اـت  دنـسر ، یمن  باـنج  نآ  هب  یلو 
يِدْیبَا ءادـَیب  ای  : » هک دـنک  یم  باطخ  نابایب  نآ  هب  نامـسآ  يوس  زا  یچراج  و  دـیآ ، یم  دورف  ءادـَیب  نابایب  رد  ینایفـس  شترا  ریما 

دنوادـخ هک  دـنام  یم  یقاب  اهنآ  زا  رفن  هس  طقف  درب و  یم  ورف  ار  اهنآ  نیمز  سپ  .نک  دوبان  ار  هورگ  نیا  ءادـَیب  يارحـص  يا  َموَقلا »
اُوتوُأ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  هدش « : لزان  هیآ  نیا  اهنآ  هرابرد  (2) و  دنتسه ، بعک  هلیبق  زا  اهنآ  و  دنادرگ ، یم  زاب  تشپ  هب  ار  ناشیاه  هرهچ 

هداد ناشیا  هب  باتک  هک  یناسک  يا   (3) اَهِرَابْدَأ ،» یَلَع  اَهَّدُرَنَف  اًهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکَعَم  اَِمل  اًقِّدَـصُم  اَْنلََّزن  اَِمب  اُونِمآ  َباَتِْکلا 
ییاه هناشن  هدننک  قیدصت  میا و  هداتسرف  ورف  هچنآ  هب  هدش ،

.81 هیآ صصق ، هروس  - 1
ص328. ج52 ، راحب ، ص297 ؛ ج1 ، مراکملا ، لایکم  - 2

.47 هیآ ءاسن ، هروس  - 3
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.مینادرگ زاب  رس  تشپ  هب  هاگنآ  مینک  وحم  ار  ییاه  هرهچ  هکنآ  زا  شیپ  دیروآ  نامیا  تسامش  هارمه  هک  تسا 

اضَیب دَی  . 8

َیِه اَذِإَف  ُهَدَی  َعََزنَو  .تخاس «  یم  هریخ  ار  ناگدنیبب  نآ  يدیفس  دیـشخرد و  یم  دروآ ، یم  رب  ار  شتـسد  نوچ  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
(1) َنیِرِظاَّنِلل .» ُءاَْضَیب 

.دنوش زاین  یب  هام  باتفآ و  رون  زا  مدرم  هک  ییاج  ات  دشخرد  یم  شرون  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لـضفم  زا  ًادنـسُم  دوخ  ریـسفت  رد  هدـقرم  هللا  َّرََون  یمق  میهاربا  نب  یلع 
ضرالا ُّبَر  كدومرف  یم  تفاـی ، ینـشور  شراـگدرورپ  رون  هب  نیمز  (2) و  اَهِّبَر » ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ْتَقَرْـشَأَو  هیآ «  هراـبرد  هک  مدـینش 

.نیمز ماما  ینعی  نیمز  ّیبرم )  ) راگدرورپ .ِضرَالا  ُماِما  ینعی 

ماما رون  هب  دنوش و  یم  زاین  یب  هام  رون  باتفآ و  رون  زا  مدرم  ماگنه  نآ  دومرف : دوش ؟ یم  هچ  دنک  روهظ  ماما  هاگره  مدرک : ضرع 
.دننک (3) یم  افتکا 

گنس زا  اذغ  بآ و  ششوج  . 9

.دیشوج شیارب  گنس  زا  همشچ  هدزاود  مالسلا :  هیلع  یسوم 

اَتَْنثا ُْهنِم  ْتَرَجَفناَف  َرَجَْحلا  َكاَصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  ِهِمْوَِقل  یَسُوم  یَقْسَتْسا  ْذِإَو  » 

.108 هیا فارعا ، هروس  - 1
.69 هیآ رمز ، هروس  - 2

ص352. ج2 ، یمق ، ریسفت  - 3
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موق يارب  یسوم  هک  ینامز  (1) و  َنیِدِسْفُم » ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َالَو  ِهَّللا  ِقْزِر  ْنِم  اُوبَرْشاَو  اُولُک  ْمَُهبَرْـشَم  ٍساَنُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  اًْنیَع  َهَرْـشَع 
(. بوقعی لسن  زا  طسب  هدزاود  ياربا  دیشوج  نآ  زا  همشچ  هدزاود  سپ  نزب ، گنس  نآ  رب  ار  دوخ  ياصع  میتفگ : دیبلط ، بآ  دوخ 

.دهد خر  نینچ  نیا  شیارب  زین  مالسلا :  هیلع  يدهم 

و ًابارش ، ًاماعط و ال  ٌدحَا  ّنلمیحَی  الَا ال  هیدانم : دیانی  هکم  نم  مئاقلا  جرف  اذا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دیوگ  دوراجلا  یبا 
ًانآظ ناـک  نم  و  عبـش ، ًُاـعئاج  ناـک  سمخ  نویع ، نم  تعنب  اـِّلا  ًـالزنم  لزنی  ـالف  ریعب ، رقو  وه  نارمع و  نب  یـسوم  رجح  هعم  لـمحی 

.هفوکلا (2) رهظ  نم  فجنلا  اولزین  یتح  مّهباوَر  ،و  يور

دوخ اب  یندیماشآ  یندروخ و  يدحا  دهد : ادن  ترضح  نآ  يدانم  دنک ، جورخ  هکم  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هاگره 
گنـس نآ  زا  هک  نآ  رگم  دیآین  دورف  یلزنم  چیه  تسا و  يرتش  راب  هک  دراد  یم  رب  ار  نارع  نب  یـسوم  گنـس  دوخ  اب  و  درادـن ، رب 

یم باریس  ریس و  مه  ناشن  اپراهچ  دش ، دهاوخ  باریـس  دشاب  هنـشت  هکره  و  ریـس ، دشاب  هنـسرگ  هک  سکره  سپ  دشوجب ، همـشچ 
.دنیآ دورف  هفوک  تشپ  رد  فجن  هب  ات  دوش 

بش کی  رد  رما  حالصا  . 10

دومرف حالصا  بش  کی  رد  ار  شرما  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  یسوم 

.دومرف دهاوخ  حالصا  بش  کی  رد  ار  شرما  دنوادخ  زین ، مالسلا :  هیلع  يدهم 

.60 هیآ هرقب ، هروس  - 1
ص244. ینامعن ، تبیغ  - 2
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ِذا مالـسلا  هیلع  یـسوم  همیلَک  رَمَا  َحَلْـصَا  امک  ٍهلَیل ، یف  هَرما  هل  ُحلِـصََیل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  و  دندومرف ... : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
.ٌِّیبَن (1) ٌلوسَر  وه  َعَجَرَف و  ًاران  هلهَِال  َسِبتْقَِیل  بهذ 

حالصا بش  کی  رد  ار  یـسوم  دوخ  میلک  رما  هک  روطنامه  درک ، دهاوخ  حالـصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  »
.دوب هدش  ثوعبم  يربمایپ  تلاسر و  هب  هک  تشگرب  یلاح  رد  اّما  تفر  هداوناخ  يارب  شتآ  نتفرگ  يارب  هک  دومن 

هصغ مغ و  عفر  جرف و  راظتنا  . 11

هداد ربخ  اهنآ  هب  اریز  ندندوب  وا  مایق  رظتنم  دندوب و  هدمآ  گنت  هب  ناینوعرف  متس  روج و  رثا  رد  لیئارـسا  ینب  مالـسلا :  هیلع  یـسوم 
هک ارچ  دنتسه  شرظتنم  نایعیش  زین  فیرـشلا :  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تسوا ، تسد  هب  ناشراک  شیاشگ  جَرَف و  هک  دوب  هدش 

.تسوا تیافک  اب  تسدب  ناشَجرف  هک  هدش  هداد  ربخ  اهنآ  هب 

.مکُجرف (2) کلذ  ناف  جَرَفلا  لیجعتب  اعدلا  اورثکَا و  و  هدمآ : ثیدح  رد 

.تسامش جرف  نآ  هک  اریز  جرف  لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایسب 

لاسدرخ هک  یلاح  رد  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  مدوب  شرضحم  رد  مدش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دراو  دیوگ : یفرک  میهاربا 
ّهنَا اـمَا  میهاربا ! اـی  : » دوـمرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  .متـسشن  مدیـسوب و  ار  وا  متـساخرب و  وا  مارتـحا  هب  دـش  دراو  دوـب 

و ماوقَا ، هیف  َّنٍَکلهََیل  امَا  يدَعب ، نِم  ُِکبحاص 

( ناولهپ همجرت   ) ص70 ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص284. ج2 ، یسربط ، جاجتحا  زا  ص215 _  ج2 ، مراکملا ، لاکیم  - 2
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« ...َباذعلا ِهحور  یلَع  َفَعاض  هَلتاق و  هللا  نعلف  نورَخآ ، ُدَعسَی 

يرگید ماوقا  و  هیفقاو ) دنام   ) هداتفا تکاله  هب  وا  هرابرد  یماوقا  هک  نادـب  تسوت ، ماما  وا  نم  زا  سپ  هک  یناد  یم  ایآ  میهاربا ! يا  »
بلـص زا  دـنوادخ  ...دـنادرگ و  نادـنچ  ود  ار  شحور  باذـع  ادـخ  داب و  وا  لتاق  رب  ادـخ  تنعل  هعیـش .) دـننام   ) دنـسر تداعـس  هب 

 . ...دزاس جراخ  تسا  هناگ  هدزاود  ناماما  هدننک  لماک  هک  ار  يدهم  ماما  اضر ) ماما   ) شدنزرف

.نامَّزلا کلذ  َكردَا  نَِمل  یبوطف  ٍفوَخ  ٍعَزَج و  ِلیوط و  ءِالب  و  ٍدیدش ، ٍکنَخ  َدَعب  هتعیش  نع  ِبرَْکِلل  ُجرّفَملا  َوُه  میهاربا  ای 

زا ار  هصغ  مغ و  هدـش و  رهاـظ  فوـخ  عزج و  ینـالوط و  يـالب  دـیدش و  یتخـس  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  يدـهم )  ) وا میهاربا ! يا 
.دنک (1) كرد  ار  نامز  نآ  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دزاس و  فرطرب  شنایعیش 

ناوریپ شیامزآ  . 12

هلاسوگ  » هک یناسک  ات  تخادـنا  ریخأت  ار  ترـضح  نآ  روهظ  شموق ، شیامزآ  ناـحتما و  روظنم  هب  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  یـسوم 
.دنوش ادج  دندش  تسرپادخ »  » هک یناسک  زا  دش  تسرپ »

.تسا هداتفا  ریخأت  ناشرورسلاروفوم  روهظ  تهج  نیمه  هب  زین  فیرشلا :  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

راید زا  زارف  . 13

سپ مُُکتفِخ ، اَّـمل  مُکنِم  ثتررَغَف  : » هدـمآ نآرق  رد  هک  درک ، رارف  رـصم  زا  بَّقرتـی ) ًاـفئاخ   ) ساره لوه و  اـب  مالـسلا :  هیلع  یـسوم 
مدیسرت امش  زا  هک  هاگنآ 

ج2.ص5. نیدلا ، لامک  - 1
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.مدرک رارف  امش  زا 

.دیزگ ینکس  فلع  بآ و  ياه  نابایب  اهارحص و  هب  تخیرگ و  اهرهش  زا  زین  فیرشلا :  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

ریما هب  دنک  يرارف  هّکم  هب  اجنآ  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  سپ  دتسرف  یم  هنیدم  هب  ار  یهورگ  ینایفس ، دومرف : مالـسلا  هیلع  دمحم  ماما 
یم ترضح  بیقعت  يارب  يرکشل  .هتفر  هکم  يوس  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هک  دوش  یم  هداد  ربخ  ینایفـس  شترا 
یم هکم  دراو  مالسلا  هیلع  یسوم  شور  هب  ناساره _  ناسرت و  مالسلا ، هیلع  يدهم  هکنیا  ات  .دنسر  یمن  ترضح  نآ  هب  یلو  دتسرف 

.دیآ یم  دورف  ءادیب  نابایب  رد  ینایفس  شترا  ریما  دوش و 

دوبان ار  هورگ  نیا  ادیب ! نابایب  يا  َموَقلا » يدیبَا  ءادَیب  ای  : » دهد یم  ادن  نابایب  هب  باطخ  راّهق  دنوادخ  فرط  زا  يدانم  ماگنه  نیا  رد 
(1) ...درب .  یم  ورف  ار  اهنآ  نیمز  سپ  .نک 

یلماع ّرُح  خیش  هللا  تیآ  تلحر  .مکی  تسیب و 

لاس 1104 رد  دوب و  هعیـش  ردقیلاع  عجارم  هتـسجرب و  ياملع  زا  هک  هعیـشلا » لئاسو   » گنـس نارگ  باتک  بحاص  یلماع  ّرح  خـیش 
.دیدرگ نفد  يوضر  نحص  بنج  رفعج  ازریم  هسردم  رد  درک و  تلحر  مالسلا  هیلع  اضرلا  دهشم  رد  يرمق  يرجه 

یتخـس يرامیب  هب  مدوب و  هلاـس  هد  : » دـیامرف یم  تازجعملا » صوصنلاـب و  هادـهلا  تاـبثا   » ماـن هب  دوخ  تاـفیلات  زا  یکی  رد  ناـشیا 
مدش راتفرگ 

( ناولهپ همجرت  . ) ص296 ج1 ، مراکملا ، لایکم  - 1
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بش نامه  هک  دندرک  نیقی  دندش و  نم  يارب  يرادازع  هدامآ  دندرک و  یم  هیرگ  هدش و  عمج  نایانـشآ  ناتـسود و  هک  يا  هنوگ  هب 
.درم مهاوخ 

ترایز ار  مالسلا  مهیلع  ماما  هدزاودو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هفـشاکم )  ) يرادیب باوخ و  نیب  ملاع  رد  بش  نامه 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  نم و  نایم  مدومن و  هحفاصم  اهنآ  کی  کی  اب  .درک و  مالـس  ناشیا  رب  دنرـضاح ، مرتسب  رانک  رد  هک  مدرک 
نـسحلا نب  هجح  رب  هکنیا  اـت  .درک  اـعد  نم  يارب  ترـضح  نآ  تسه ، مداـی  هـکنآ  زج  مدرک  شوـمارف  یلو  دـمآ ، ناـیم  هـب  ینخس 

! نم يالوم  يا  ! مدرک ضرع  شترضح  هب  هیرگ  لاح  رد  مدومن و  هحفاصم  مدرک و  مالس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکـسعلا 
اذه یف  ُتومَت  َّکنِاَف ال  فخت  ال  دومرف : نم  هب  سپ  .مسرن  مراد  لمع  ملع و  رد  هک  یفدـه  هب  مریمب و  يرامیب  نیا  اب  هک  مسرت  یم 

ار وت  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  هکلب  ضرم ، نیا  رد  درم  یهاوخن  وت  هک  اریز  سرتن ! .ًـالیوط  ًارمع  ُرُمْعَت  هللا و  کیفـشی  لـَب  ضرملا 
مدیماشآ هساک  نآ  بآ  زا  نم  داد  نم  هب  تشاد  كرابم  تسد  رد  هک  يا  هساک  سپس  تشاد  یهاوخ  ینالوط  رمع  دهد و  یم  افش 

ناتـسود و هداوناخ و  متـسشن و  نآ  زا  دعب  .دش  لیاز  نم  زا  یلک  روط  هب  يرامیب  متفای و  ار  دوخ  تیفاع  یتمالـس و  هظحل  نامه  رد 
.زور (1) دنچ  زا  دعب  رگم  مدادن  ربخ  مدوب  هدرک  هدهاشم  هک  یتوکلم  ینارون و  هعقاو  زا  ار  ناشیا  دندرک و  بجعت  همه  منایانشآ 

یلها و عمتجا  یتح  ًاّدج  ُدیدش  ٌضرم  ینباصَا  اهُوحن  وا  نینس  رشع  یّنس  یبَّصلا و  رصع  یف  ُتنُک  ینا  یلماعلا : رحلا  خیـشلا  لاق  - 1
مئاـنلا نیب  اـمیف  اـنا  و  رـشع ( ینثـالا  همئـالا  ملـس و  و  یبـنلا ( تیأرف  هلیلا ، کـلت  تومَا  ّینَا  اونقیَا  هیرغّتلل و  اؤ  اـّیهتو  اوََکب  یبراـقَا و 

ّالا يرطاخ ، یف  َقبی  َْمل  ٌمالک  قداصلا ( نیب  ینیب و  يرج  و  ًادـحاو ، ًادـحاو  مهّتحفاص  مهیلع و  هللا  تاولـص  مهیلع  تمّلـسف  ناظقیلاو 
يرَط ِضقَا َو  مل  ضرملا و  اذه  یف  َتومَا  نَا  ُفاخا  يالوم  ای  ُتلق : ُتیَکب و  ُهتحفاصو  نامزلا ( بحاص  یلَع  تمَّلَـس  اّملف  یلاعَد  هنا 

ناک ًاحدـق  ینلوان  مث  ًالیوط ، ًارمُع  رمعت  هللا و  کیفـشی  لب  ضرملأ  اذـه  یف  ُتومت  کناف ال  ْفََخت  ال  یل : لاقف  لمعلا ، ملعلا و  نم 
ّالا ُتیأر  امب  مهثّدـُحا  مل  یبراقَا و  یلها و  بّجعتف  ُتسلج ، .هّیلکلاـب و  ضرملا  یّنع  لاز  لاـحلا و  یف  ُتِقفَا  هنم و  ُتبرـشف  هدـی  یف 

ج2 يدـنواهن ، ناـسحلا  يرقبع  يروـن ص 858  ثدـحم  بقاـثلا ، مجن  یلماعلا ج 3 ص710  رحلا  خیـش  هادـهلا ، تابثا  .ماـّیا  دـعب 
ص165
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مالسلا هیلع  يدهم  دای  جح و  ياعد 

: میناوخ یم  زامن  ره  بیقعت  رد  ناضمر  كرابم  هام  رد 

(1) ماع ؛ ّلک  یف  اذه و  یماع  یف  مارحلا  کتیب  ّجح  ینقزرا  مهللا 

.نک نم  يزور  لاس  ره  لاسما و  ار  تدوخ  هناخ  جح  ایادخ !

ام يارب  ار  جـح »  » ردـق بش  رد  هک  میهاوخب  تسا  جـح  کسانم  حور  دوخ  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  زا  دـیاب 
.دنک اضما 

ماما دای  ماما و  ترایز  نودب  جح  دراد و  روضح  جح  مسارم  رد  جح  مسوم  لاس  ره  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 
.تسین لماک  مالسلا  هیلع  نامز 

(2) مامالا ؛ ءاقل  جحلا  مامت  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

.تسا ماما  اب  تاقالم  نامه  جح  تیمامت 

ص176. نانجلا ، حیتافم  - 1
ص255. ج10 ، هعیشلا ، لیاسو  - 2
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وت يوک  فاوط  رب  مرحم  هبعک  میرح  يا 

وت يور  دای  هب  مدرگ  یم  هبعک  درگ  هب  نم 

مارح اه  لگ  ندیئوب  دوب  مرحم  رب  هچرگ 

وت يوب  ضیف  ارهز ز  لگ  يا  نم  ما  هدنز 

ناور دش  مزمز  وچ  من  من  وت  رجه  زا  اه  کشا 

وت يوج  زا  يا  هرطق  ار  ناگنشت  نیا  دسر  یک 

ینامسآ هحیص  ناضمر و  هام  موس  تسیب و  بش 

هراشا

ياه هژاو  اب  هک  تسا  ینامسآ » يادن   » فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد  یمتح  ياه  هناشن  زا  یکی 
...و تاموتحم ، تامالع  ُسمخ  مئاقلا  مایق  لبق  موتحملا ، نم  ءادنلا  معن و  دننام : تسا  هدش  حرطم  تایاور  رد  فلتخم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

: لاق مث  قلَخلا ، اذـه  یلا  لیئاربج  هَْحیَـص  یه  هیف  ُهَحیَّصلا  و  هللا ، رهَـش  ناضمر  َرهـش  نال  ناضمر ، رهـش  یف  ّالا  ُنوکت  ُهَحیّـصلا ال  »... 
ماق ّاِلا  ٌدعاق  و ال  َدَعَق ، ّاِلا  ٌمئاق  و ال  َظَقیَتسلا ، ّالا  ٌدقار  یقبی  ال  برغملاب ، نَم  قرشملاب و  نَم  ُعمسیف  مئاقلا  مساب  ءامسلا  نم  ٍٍءانم  يدانی 

نیمالا حورلا  لیئربج  توص  وه  لّوالا  توصلا  ّناف  َباجَاف ، توّصلا  کلذب  ربتعا  نَم  هللا  محرف  توّصلا ، کلذ  نِم  ًاعِزَف  هیَلجِر  یلَع 
 . مالسلا هیلع 

.اوعیطَا اوعمسَا و  و  کلذ ، یف  اّوکشت  الف  نیرشع  ثالث و  هلیل  هعمج  هلیل  یف  ناضمر  رهش  یف  توصلا  نوکی  مالسلا :  هیلع  لاق  ّمث 

نِم مویلا  کلذ  یف  مکف  مهنتفی ، سانلا و  ککـُشِیل  ًامولظم  لُتق  ًانالف  ّنِا  ـالَا  يداـنی : نیعللا  سیلبا  نوعلملا  توص  راـهنلا  رخآ  یف  و 
يدانی ّهنَا  کلذ  همالع  .لیئربج و  توص  ّهنا  هیف  اّوکشت  الف  ناضمر  رهش  یف  توصلا  ُمتعمس  اذاف  رانلا ، یف  يوه  دق  ّریحتم  ٍكاش 
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نیذه نِم  َُّدبال  لاق : و  جورخلا ، یلع  اهاخا  اهابا و  ضّرحتف  اهردخ  یف  ارذعلا  هعمـست  یتح  مالـسلا  امهیلع  هیبا  همـسا  مئاقلا و  مساب 
توصلا و  هیبا ، مسا  رمالا و  اذـه  بحاص  مساب  لـیئربج  توص  وه  ءامـسلا و  نم  توص  مالـسلا :  هیلع  مئاـقلا  جورخ  لـبق  نیتوصلا 

مکاّیا و و  لّوالا ، توصلا  اوعّبتاف  هنتفلا ، کلذـب  دـیری  ًامولظم ، لتّق  ّهنا  نالف  مساب  يدانی  نیعللا  سیلبا  توص  وه  ضرالا  یف  یناـثلا 
(1) هب » اونتفت  نا  ریخالا 

تسا لیئربج  هحیص  هحیص ، و  تسادخ ، هام  ناضمر ، هام  هکارچ  ناضمر ، هام  رد  رگم  دوش  یمن  هداد  رس  ینامـسآ  يادن  هحیـص و  »
، تسا برغ  قرـش و  رد  سک  ره  سپ  دنک ، یم  ادن  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  مان  نامـسآ  زا  يا  هدننک  ادن  دومرف : سپـس  .قلخ  يوس  هب 

تمحر .دنتـسیا  یم  شیوخ  ياپ  ود  رب  ناگتـسشن  هتـسشن و  ناگداتـسیا  رادیب ، اه  هدیباوخ  ادـص ، نیا  تشحو  زا  دونـش ، یم  ار  نآ 
.تسا نیمالا  حور  لیئربج  يادص  تسخن ، يادص  اریز  دنک ، تباجا  ار  يو  يادن  دریگب و  تربع  ادص  نیا  زا  هک  یسک  رب  ادخ 

: دیامرف یم  هاگنآ 

دیرب نامرف  دیونشب و  دینکن و  کش  چیه  نیا  رد  .دوب  دهاوخ  ناضمر  هام  موس  تسیب و  رد  ادص  نیا 

کـش ياهناسنا  هچ  سپ  .دزادنا  کش  هب  دبیرفب و  ار  مدرم  ات  دش » هتـشک  هنامولظم  ینالف   » هک دنز  یم  دایرف  ناطیـش  زور ، رخآ  رد 
هام رد  ار  ادص  هاگره  سپ  .تسا  شتآ  لها  زور  نآ  رد  هک  هدز  تریح  هدننک 

ص262 ینامعن ، هبیغلا  - 1
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- یم ادن  شردپ  مسا  مئاق و  مسا  هب  هک  تسا  نیا  نآ  تیناقح  تمالع  تسا و  لیئربج  يادص  نآ  هک  دینکن  کش  دیدینـش  ناضمر 
هچ میظع  يادـص  نیا  دـننادب  اـت  لزنم  زا  جورخ  هب  دـننک  - یم قیوشت  ار  دوـخ  ناردارب  ناردـپ و  نیـشن  هدرپ  نارتـخد  یتـح  .دـهد 

دوب ییادص 

مسا رمالا و  بحاص  مسا  هب  هک  تسا  لیئربج  يادص  نآ  نامسآ و  زا  يادص  میراچان : مئاق  مایق  شیپ  ادص  ود  ندینـش  زا  دومرف : و 
هنامولظم هک  ینالف  مسا  هب  دهد  ادن  نیمز  زا  هک  تسا  نوعلم  سیلبا  زا  مود  يادص  و  دنک ، یم  ادـن  يرکـسع ) نسح  ماما   ) شردـپ

.دراد يزیگنا  هنتف  هدارا  ادص  نآ  زا  دش ، هتشک 

« .دیوشن هنتف  راتفرگ  ات  دیزیهرپب  مود  توص  زا  دینک و  تیعبت  ار  لوا  يادص  سپ ،

ینامسآ يادن  ياهیگژیو 

نیمز لها  مامت  ندینش  . 1

دنونش یم  ار  يدهم  ترضح  هب  توعد  نیمز  لها  همه   (1) هیلا ) ءاعدلاب  ضرالا  لها  عمیج  عمسَی  )

برغ قرش و  لها  ندینش  . 2

برغمو قرشم  لها  همه   (2) برغملا ) نم  قرشملاب و  نم  عمسیف  )

ثیدح 5 باب 35  ج2 ص60 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص262 ینامعن ، هبیغلا  - 2
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دنونش یم  ار  ادن  نآ  ملاع 

نارادناج یمامت  ندینش  . 3

(1) هحیصلا ) عمسی  ّاِلا  حورلا  هیف  هللا  َقَلَخ  ُءیش  یقبیالف  )

.دونش یم  ار  ینامسآ  هحیص  هکنیا  زج  دنام  یمن  دراد  حور  هک  ادخ  تاقولخم  زا  يزیچ 

يردام نابز  هب  یموق  ره  ندینش  . 4

يادن ایآ   (2) مهناسلب ) موق  ُّلک  هعمـسَی  یتح  هللاو  یبا  لاق : ّقَح ؟‘ ءادـنلا  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ : یم  هرارز  )
، یـسراف یبرع ، نابز  دننام : دنونـش  یم  شدوخ  نابز  هب  یهورگ  ره  موق و  ره  یتح  دنگوس ، ادـخب  هلب  دومرف : تسا ؟ قح  ینامـسآ 

...و يدنه 

ناگمه يارب  ادص  یتخاونکی  . 5

(3) بُرق .» نِم  عمسی  امک  ٍدُعب  نِم  عمسی  ًءادن  اودون  دق   : » مالسلا هیلع  اضر  ماما 

دوش یم  هدینش  کیدزن  زا  هک  روط  نامه  دوش  یم  هدینش  رود  زا  هک  دنوش  یم  هداد  ییادن 

ینامسآ يادن  ندوب  هرظتنم  ریغ  . 6

(4) ریّطلا » مهسوؤر  یلع  امنأک  اوحبصا و  توصلا  اوعمس  اذا  »

) قداص ماما  زا  ثیدح 6 ، باب 16 ، ص301 ، ینامعن ، هبیغلا  - 1
ثیدح 54 باب 14 ، ص282 ، ینامعن ، هبیغلا  - . 2

ثیدح 3 باب 35 ج2 ص59  نیدلا ، لامک  - 3
ثیدح 23 باب 14  ینامعن ص270  هبیغلا  - 4
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.دشاب هتسشن  ناشرس  رب  يا  هدنرپ  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  دننام  دنونش ، یم  ار  ینامسآ  يادن  یتقو 

مدرم ندروآ  نامیا  . 7

(1) لوالا » توصلل  ًاعیمج  ضرالا  لها  نم  ویف  »

.دنروْآ یم  نامیا  لیئربج ) يادن   ) لوا يادص  هب  نیمز  لها  یمامت 

نیشن ¬ هدرپ نارتخد  ندمآ  نوریب  . 8

(2) جورخلا » یلع  اهاخَا  اهابَا و  ضرّحتف  اهردخ  یف  ارذعلا  هعمست  یتح  »

.دنیامن یم  قیوشت  لزنم  زا  جورخ  هب  ار  دوخ  ناردارب  ناردپ و  دنونش و  یم  هدرپ  تشپ  نارتخد  یتح  ار  ادص  نآ 

باوخ دارفا  ندش  رادیب  . 9

(3) توصلا » کلذ  نم  ًاعزف  َظَقیتسا  ّاِلا  ٌدقار  یقبی  «ال 

.دوش یم  رادیب  ادص ، نآ  تشحو  زا  هکنیا  رگم  دنام  یمن  یباوخ  ناسنا  چیه 

ثیدح 20 باب 14  ینامعن ص269 هبیغلا  - 1
ثیدح 13 باب 14 ، ینامعن ص262  هبیغلا  - 2
ثیدح 13 باب 14 ، ینامعن ص262  هبیغلا  - 3
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رادیب دارفا  تشحو  . 10

.دزادنا یم  تشحو  هب  ار  رادیب  دارفا   (1) ناظقیلا » غزفت  »

هتسشن دارفا  نداتسیا  هداتسیا و  دارفا  نتسشن  . 11

(2) توصلا » کلذ  نم  ًاعزف  هیلجر  یلع  ماق  ّالا  ٌدعاق  و ال  َدَعَق ، ّآلا  مئاق  «و ال 

.ادص نآ  سرت  زا  دتسیا  یم  شیاپ  ود  رب  رگم  يا  هتسشن  هن  و  دنیشن ، یم  رگم  يا  هداتسیا  هن  و 

ینامسآ يادن  هجیتن 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  جورخ  . 1

(3) لیئربج » ُهحیص  یه  عمسی و  اّمم  مئاقلا  جرخی  و  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا لیئربج  يادص  نآ  دوش و  یم  رهاظ  دونش ، یم  ار  ینامسآ  يادص  مئاق  ترضح  هک  ینامز 

نانموم شنکاو  . 2

هیف موی  کلذ  الَا  نامیلا ...: نب  هفیذحل  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لاق 

ثیدح 17 باب 14 ، ینامعن ص262  هبیغلا  - 1
ثیدح 13 باب 14 ، ینامعن ص262  هبیغلا  - 2

ثیدح 6 باب 16، ینامعن ص310  هبیغلا  - 3
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هتعیش (1) مالسلا و  هیلع  یلع  دلُو  رورس 

نایعیش مالسلا و  هیلع  یلع  نادنزرف  یلاحشوخ  زور  زور ، نآ  دیـشاب ! هاگآ  دومرف : نامی  دنزرف  هفیذح  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.تسوا

نادناعم شنکاو  . 3

اذل دنرادن  ار  شندینش  بات  نادناعم  رافک و  داد  ادن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یمان  مان  هب  لیئربج  هک  ینامز 
.دنوش یم  دوبان  ترضح  تمس  هب  ناطیش  ناشربهر  یهارمه  هب  دننک و  یم  هلباقم  ترضح  اب 

هنومن هام  نآ  رگا 

هنومنب ار  دوخ  يور 

ار ناهج  ياهگرگ  همه 

هنوشن یم  نوشاجرس 

یناطیش يادن  . 4

.دوشن قح  رب  ماما  قح و  هار  میلست  یسک  ات  دتفا  یم  وپاکت  هب  لیئربج  یهلا  ینامسآ و  يادص  ندینش  اب  زین  ناطیش 

نوری ام  عم  لتاقی  فیک  مئاقلا  نم  بجعال  ینا  هللا و  کحلـصا  تبجع  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  یبال  تلق  دـیوگ : یم  نیعا  نب  هرارز 
يدان امک  يدانی  یتح  مهعدی  ناطیـشلا ال  نا  لاقف : ءامـسلا ؟ نم  نوکی  يذلا  ءادنلا  نم  شیجلاب و  ءادـیبلا  فسخ  نم  بئاجعلا  نم 

هبقعلا (2) موی  هللا  لوسرب 

تمالس هب  ار  امش  ادخ  میامن  یم  بجعت  متفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب 

.3 ثیدح باب 10 ، ینامعن ص144 ، هبیغلا  - 1
.29 ثیدح ب14 ، ینامعن ص273 ، هبیغلا  - 2
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لجع نامز  ماما  اب  هنوگچ  ینامسآ ، يادن  ینایفس و  هاپس  ءادیب ، فسخ  نوچ  یبئاجع  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  زا  نم  بجعت  درادب و 
ادخ لوسر  رب  هک  هنوگنامه  دنهد  ادن  هک  نیا  ات  دنک  یمن  اهر  ار  اه  نآ  ناطیش  انامه  دومرف : دنگنج ؟ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

.داد ادن  مود  هبقع  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ناطیش يادن  هجیتن 

ینامحر يادن  رد  کش  . 1

رانلا (1) یف  يوه  دق  ریحتم  كاش  مویلا  کلذ  نم  مکف  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.دنتفا رد  شتآ  هب  زور  نآ  رد  هک  ینادرگ  رس  ناگدننک  کش  اسب  هچ 

انتوادع (2) هللا  ضرملا و  ضرم و  مهبولق  یف  نیذلا  ذئموی  باتری  و  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

.تسام اب  ینمشد  مسق  ادخ  هب  ضرم  دنتفا و  یم  کش  هب  تسا  ضرم  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  زور  نآ  رد 

ینامحر يادن  زا  تشگرب  . 2

نم وه  نولوقی : انولوانتی و  یتح  هعیشلا و  رحس  اذه  نولوقی  ءوس و  مهب  لجوزع  هللادارا  نم  عجریف  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.13 ثیدح ب14 ، ینامعن ص261 ، هبیغلا  - 1

.19 ثیدح ب14 ، ینامعن ص267 ، هبیغلا  - 2
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مهرحس (1)

رمتسم (2) رحس  ولوقی  اوضرعی و  ًهیآ  اوری  نا  و  لجوزع : هللا  لوق  وه  و 

بناج زا  نآ  دنیوگ : یم  دندرگ و  یم  رب  ینامحر  ینامـسآ  يادـن  زا  دـهاوخ  یم  يدـب  ناشلامعا ) ببـس  هب   ) دـنوادخ هک  یناسک 
یم هک  تسا  دنوادخ  مالک  قادصم  نیا  تسا و  مالسلا  مهیلع  تیبلها  رحس  زا  نآ  دنیوگب : هک  دننک  یم  تارج  یتح  تسا و  هعیش 

: دیامرف

.تسا رادیاپ  رحس  نیا  هک  دنراد  یم  راهظا  دنوش و  یم  نادرگ  يور  دننیب  یم  يا  هیآ  هزجعم و  هک  ینامز 

تیالو لها  هب  هدژم 

.درادن يرثا  چیه  اه  نآ  رد  ناطیش  يادن  رگید  دنونشب  ار  لیئربج  يادص  هک  ینامز  نینمؤم 

.لوالا (3) ءادنلا  وه  قحلا و  یلع  تباثلا  لوقلاب  اونمآ  نیذلا  هللا  تبثیف  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا لوا  يادن  نامه  نآ  درادهگن و  مدق  تباث  قح  رب  تباث  لوق  رب  ار  نینموم  لاعتم  يادخ 

.20 ثیدح ، 14 باب ینامعن ص269 ، هبیغلا  - 1
.2 هیآ هروس ق ، - 2

.19 ثیدح ، 14 باب ص268 ، ینامعن ، هبیغلا  - 3
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مالسلا هیلع  يدهم  دای  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  ياعد 

: میناوخ یم  جح » بلط   » ياعد هب  تسا  فورعم  هک  برغم  زامن  بیقعت  رد 

(1) ...یتجاح ؛ ُُبلطا  َکنم  َِکب و  ینا  مهللا 

...منک یم  تجاح  بلط  وت  زا  منمؤم و  وت  هب  نم  ادخ ! يا 

؛ کئایلوا عم  کّیبن  هیار  تحت  کلیبس  یف  ًالتق  یتافو  لعجت  نا  کلئسا  و 

باـکر رد  هللا  یلو  ّیلع  هللا ، لوـسر  دـمحم  هللا ، اـّلا  هلا  ـال  مچرپ  ریز  تدوـخ  هار  رد  تداهـش  ار  اـم  گرم  هـک  مهاوـخ  یم  وـت  زا 
.دهد رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح 

مراکملا لایکم  بحاص  تلحر  ناضمر ، هام  مجنپ  تسیب و 

هدز یم  اه  نآ  زا  یضعب  هنیس  هب  ار  يراختفا  لادم  هک  تسا  هدوب  نیا  نایعیش  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  تایانع  زا  یکی 
.یباتک نتشون  ای  رعش  ندورس  هناهب  هب  دنا 

ناشلا میظع  ربمایپ  یبش  ات  دیارـس  یم  هیثرم  وا  هراب  رد  دریم  یم  شناوج  دـنزرف  یتقو  هک  یناشاک  مشتحم  ناـیرج  دـننامه  رعـش  رد 
رعـش مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  دنزرف  هراب  رد  یلو  يدورـس  رعـش  ترـسپ  هراب  رد  ارچ  دیامرف : یم  هک  دـنیب  یم  باوخ  رد  ار  مالـسا 

ترضح میوگب ؟ رعش  مالسلا  هیلع  نیـسح  تدنزرف  بئاصم  البرک و  ياجک  زا  هک  مریحتم  هللا  لوسر  ای  دشاب  هتفگ  مشتحم  یتفگن ؟
: وگب هنوگ  نیا  دشاب  هدومرف 

ص 177. نانجلا ، حیتافم  - 1
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تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 

تسا متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب 

ناوید مشتحم  هچرگا  .تسا  مشتحم  دـنب  هب 12  فورعم  نایعیش  نیب  رد  هک  دیارـسب  ار  دنب  دوش 12  یم  قفوم  دوش  یم  رادـیب  یتقو 
.تسا ییالبرک  ییالو  هدیصق  نیا  رطاخ  هب  وا  ترهش  یلو  دراد  یگرزب 

لامش میسن  هب  تیانع  رگید - هنومن 

نآ رونم  حیرض  هب  ممشچ  ات  ما  هدش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  یلع  مرح  هب  هک  مدید  باوخ  رد  دیوگ : یم  لامـش  میـسن 
: هک دومن  نیقلت  نم  هب  ار  عارصم  نیا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  داتفا  ترضح 

داتفا رب  داتفا  رد  هکره  یلع  لآ  اب 

: دورس ار  ریز  زغن  هدیصق  دش  رادیب  باوخ  زا  یتقو 

ياوه زاب  مرس  هب  بشید 

داتفا رذگ  ناسارخ  يوس  ارم  باوخ  ردداتفا  رگد 

داتفا رهگالاو  هش  حیرض  هب  ممشچ 

داتفا رظن  رد  ارم  هظحل  نامه  رعش  نیا 

داتفا رب  داتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اب 

���

دنتاصرع موی  عفاش  یلع  دالوا 

دنتاجردلا عیفر  تاماقم  ياراد 

دنتاجن بابسا  همه  تمایق  زور  رد 

داتفا رد  هدود  نیا  هب  هک  سک  نآ  رب  ياو  يا 

داتفا رب  داتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اب 
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سوط ورسخ  ابرغلا  بیرغ  ربق  نیا 

تسا سومش  سمش  افعضلا  ثیغم  ربق  نیاتسا 

تسا سوفن  حاورا و  عجرم  وا  رد  كاخ 

داتفا رد  كاخ  نیا  رب  قدص  هر  دیاب ز 

داتفا رب  داتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اب 
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همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  باتک  شراگن  دننام  باتک : اما 

شراگن زا  ار  دوخ  هزیگنا  قودص  خیـش  فیرـشلا .  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هراب  رد  تسا  ییاور  فراعملا  هریاد  باتک  نیا 
: دراد یم  مالعا  هنوگ  نیا  باتک  نیا 

اضرلا یسوم  نب  یلع  ترایز  رد  میوزرآ  نوچ  هک  دوب  نآ  باتک  نیا  فیلات  زا  نم  هزیگنا  ...اذه  یباتک  فیلات  یلا  یناعد  يذلا  نا 
رما رد  دنیآ  یم  نم  دزن  هب  هک  ینایعیـش  رتشیب  مدـید  مدـیزگ و  تماقا  اج  نآ  رد  متـشگرب و  روباشین  هب  دـش  هدروآ  رب  مالـسلا  هیلع 
يور سایق  يار و  هب  هتشگ و  فرحنم  تسار  هار  زا  دنراد و  ههبـش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هراب  رد  دن و  ناریح ا  تبیغ 

هب ناشیا  داشرا  رد  ار  دوخ  شالت  راهطا  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هدراو  رابخا  زا  دادمتسا  اب  سپ  دنا  هدروآ 
.منک تلالد  باوص  قح و  هب  ار  اه  نآ  ات  متسب  راک 

شوخ ملاع  نآ  مدومن  رکش  ار  يادخ  .دومن  قفوم  دش  دراو  ام  رب  اراخب  زا  هک  مق  زا  یگرزب  ملاع  تاقالم  هب  ارم  دنوادخ  هک  نیا  ات 
.دوب تلص  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نی  نسح  نب  دمحم  نیدلا  مجن  خیش  بانج  رادرک  تسار  رکف و 

هدش و ناریح  مالـسلا  هیلع  مناق  ماما  هراب  رد  مالک  نآ  هطـساوب  هک  درک  لقن  اراخب  گرزب  هفـسالف  زا  یکی  زا  یمالک  ناشیا  يزور 
.دوب هداتفا  دیدرت  کش و  رد  شتبیغ  لوط  هطساوب 

هک نآ  ات  مدرک  نایب  شیارب  راهطا  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ترـضح  نآ  دوجو  تابثا  رد  هک  یتایاور  نم 
فرطرب وا  ههبش  کش و  دش و  مارآ 
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لیاسو دـنوادخ  هاگره  هک  مداد  هدـعو  وا  هب  زین  نم  .منک  فیلات  شیارب  یباـتک  عوضوم  نیا  رد  هک  درک  تساوخ  رد  نم  زا  دـش و 
.مسیونب ار  باتک  نآ  دنک  مهارف  ار  ير  رهش  منطو  هب  متعجارم 

رب باوخ  هاگان  هک  مدرک  يرکف  ناردارب  نادنزرف و  هداوناخ و  لیبق  زا  مدوب  هتشاذگاو  ير  رهـش  رد  هچ  نآ  هراب  رد  یبش  هک  نیا  ات 
دوسـالا رجح  هب  متفه  طوش  رد  منک و  یم  فاوط  مارحلا  هللا  تیب  درگ  هب  متـسه و  هکم  رد  اـیوگ  مدـید  باوخ  رد  درک و  هبلغ  نم 

: مدناوخ یم  ار  اعد  نیا  هدیسوب  هدرک و  مالتسا  ار  نآ  مدیسر 

ار نآ  هک  تسا  نم  نامیپ  منک و  یم  هیداـت  ار  نآ  هک  تسا  نم  تناـما  نیا  .هاـفاوملاب  یل  دهـشتل  هتدـهاعت  یقاـثیم  اـُهتیّدَا و  یتناـما 
.یهد یهاوگ  نآ  يادا  هب  ات  منک  یم  دهاعت 

کیدزن ناشیا  هب  ناشیرپ  یلاح  اب  نم  تسا و  هداتـسیا  هبعک  هناخ  رد  رب  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ناـمیالوم  هاـگنآ 
ِنُصت فّ مل ال  دومرف : سپس  .داد  ار  مخساپ  وا  مدرک و  مالس  وا  رب  .تسناد  ار  منورد  زار  تسیرگن و  نم  هرهچ  رد  ترضح  نآ  مدش 

نبای مدرک  ضرع  دزاس ؟ لیاز  ار  تهودنا  ات  ینک  یمن  فیلات  یباتک  تبیغ  باب  رد  ارچ  کَّمَه ؟ دق  ام  یفکت  یتح  هبیغلا  یف  ًاباتک 
یف ًاباتک  نالا  فنـصت  نا  َكُُرمآ  .لیبسلا  کـلاذ  یلع  سیل  دومرف : .ما  هدرک  فیلاـت  ییاـه  هلاـسر  رتشیپ  تبیغ  هراـب  رد  هللا ! لوسر 

 . مالسلا مهیلع  ءایبنالا  تابیغ  هیف  رکذا  هبیغلا و 

مرظن زا  سپـس  .ییوگزاب  نآ  رد  ار  ءاـیبنا  تبیغ  ینک و  فیلاـت  یباـتک  تبیغ  هراـب  رد  هک  منک  یم  رما  ار  وت  نونکا  شور  نآ  هب  هن 
، متخادرپ يراز  هیرگ و  هب  رجف  عولط  ات  مدش  رادیب  باوخ  زا  یتقو  دش  بیاغ 
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.مدرک (1) باتک  نیا  نتشون  هب  عورش  ادخ  تجح  هللا و  یلو  رما  ماجنا  روظنم  هب  دش  حبص  نوچ 

مراکملا لایکم  باتک  نتشون  هب  روتسد  مود - هنومن 

رکش مینک و  ءادا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  قوقح  میناوت  یمن  ام  نوچ  دیوگ : یم  یناهفصا  يوسوم  یقت  دمحم  دیـس  هللا  هیآ 
ار ترضح  نآ  قوقح  فیلکت  يادا  زا  رادقم  نآ  تسا  بجاو  ام  رب  .میروآ  ياج  هب  تسا  هتسیاش  هک  روط  نآ  ار  شتاضویف  دوجو 

تسا ناسآ  روسیم  نآ  زا  يرادقم  هک  یتروص  رد  دشاب  راب  تقشم  راوشد و  لصا  رگا  هک  میهد  ماجنا  تسا  هتخاس  نامتـسد  زا  هک 
.داد ماجنا  دیاب  ار  رادقم  نامه 

: ترضح نآ  تبیغ  نامز  رد  روما  نیرتهب 

راوگرزب نآ  جرف  راظتنا  . 1

وا جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  . 2

.تسا وا  ناتسآ  رد  برقم  بانج و  نآ  يدونشخ  هیام  هچ  نآ  هب  مامتها  . 3

ندرک اعد  يورخا  يویند و  دـیاوف  زا  هدـیاف  دـنچ  داتـشه و  تاعمجلا  بادآ  یف  تاـنجلا  باوبا  باـتک  رد  هک  دوب  اتـسار  نیمه  رد 
.مدرک رکذ  ار  هیلع  هللا  تاولص  ترضح  نآ  جرف  يارب 

یلو مراگنب  هراب  نیا  رد  يا  هناگ  ادج  باتک  مداتفا  رکف  هب  سپس 

ص592. يا ، هنوت  هماندوعوم  همدقم  لوا ، دلج  قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  - 1
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لد بیبح  یلوم و  ینعی  دومن  فیـصوت  ار  وا  ناوتن  نخـس  ملق و  اب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  یـسک  هک  نیا  ات  دش  عقاو  نامز  ثداوح 
: دومرف زیگنا  حور  ینایب  اب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  وا  میتسه  شراظتنا  رد  هک  یماما  ما و  هتسکش 

« مئاقلل ءاعدلا  دیاوف  یف  مراکملا  لایکم  : » راذگب ار  وا  مان  سیونب و  مه  یبرع  دسیونب و  ار  باتک  نیا 

همظعم هکم  هب  لاس 1330 ه ق  رد  هک  نآ  ات  درکن  میرای  قیفوت  یلو  مدش  شرما  تعاطا  یپ  رد  رادیب و  باوخ  زا  يا  هنشت  نوچمه 
هب ار  متـشگ  زاب  دـهد و  تاجن  اه  هکلهم  زا  ارم  هاگ  ره  هک  متـسب  دـهع  دـنوادخ  اب  تفرگ  اب  ضرم و  ار  اج  نآ  نوچ  مدرک و  رفس 

.میامن (1) یم  عورش  ار  باتک  نیا  فیلات  دنادرگ  ناسآ  نطو  يوس 

هتـسب دنوادخ  اب  هک  يدهع  هب  ات  مدومن  مادقا  فیلات  هب  سپ  دـنادرگ  زاب  نطو  هب  تمالـس  هب  ارم  داهن و  تنم  نم  هب  دـنوادخ  سپس 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  مشاب  هدرک  لمع  مدوب 

.دینک افو  دیدنب ، یم  دنوادخ  اب  هک  ینامیپ  هب  متدهاع (2) و  اذا  هللادهعب  اُوفْوَا  و 

ناوخ جرف  ياعد  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ياعد 

« مئاقلل ءاعدلا  دیاوف  یف  مراکملا  لایکم   » باتک نیمه  هدنسیون 

ص49 و 48. ج1 ، مراکملا ، لایکم  همدقم  - 1
.91 لحن : - 2
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: دیوگ یم  یناهفصا  يوسوم  یقت  دمحم  دیس  هللا  تیآ  ترضح 

: دومرف هک  دنیب  یم  باوخ  رد  ار  نسحلا  نب  تجح  ترضح  محلاص  ناتسود  زا  یکی 

(1) .دییأتلاو » جرفلا  لیجعتب  یل  وعدی  مث  دیهشلا ، يدج  هبیصم  رکذی  نمؤمل  وعدال  ینا  »

اعد دنک ، اعد  نم  رما  دییأت  جرف و  ندش  کیدزن  يارب  سپـس  دـنک و  دایار  مدیهـش  دـج  تبیـصم  هک  يا  هعیـش  ره  يارب  نم  انامه  »
(2) درک .» مهاوخ 

تلحر نامز 

رامیب لاس  نامه  زا  دعب  نابعـش  هام  رخاوا  هبنـش  هس  بش  تشگزاب  نوچ  تفر و  قارع  هب  ترایز  يارب  لاس 1348 ق  بجر  هام  رد 
دالوف تخت  ناتـسربق  رد  و  دیـشک ، رب  ناهج  زا  تفر  برغم  وت  زا  دعب  مین  تعاس و  ود  ناضمر  هام  رد 25  ات  داتفا و  رتسب  رد  دـش و 

.دش هدرپس  كاخ  هب  شفیرش  ردپ  رانک 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دای  ناضمر و   27

هک تهج  نآ  زا  میوش  یم  مه  نامز  ماما  رکذـتم  دراد  ار  نآ  زور  ردـق و  بش  تفارـش  هک  نآ  رب  هوالع  ناضمر  هام  متفه  تسیب و 
يازریم

ص46. ج2 ، مراکملا ، لایکم  - 1
ص64. ون ، یلمأت  راظتنا ، اونین و  - 2
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نوتوت و زایتما  وغل  رب  ینبم  دوب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  مَهلم  هک  دوخ  ياوتف  اب  يزور ، نینچ  رد  فیرـشلا  هلاقم  هللا  یلعا  يزاریش 
(1) .تسا » مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  هبراحم  مکح  رد  َناک  ٍوحن  ِّياب  نوتوت  وکابنت و  لامعتسا  مویلا ، : » دومرف سیلگنا  هب  وکابنت 

.دومن خسف  ار  دادرارق  راجاق ، تلود  یمالسا ، دالب  رد  اوتف  نیا  راشتنا  زا  سپ 

لاح دشابن و  هنوگ  نیا  ارچ  فیرشلا .  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تیانع  رما  هب  رگم  دوبن ، یعیـش  ینید  عجرم  رادتقا  نیا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ  هک  نآ 

(2) انثیدح ؛ هاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  .فلا 

.دینک هعجارم  طیارشلا  عماج  دیلقت  عجارم  هب  تبیغ  نامز  رد 

(3) مکرکذل ؛ نیسان  الو  دندومرف : دیفم  خیش  هب  باطخ  عیقوت  رد  .ب 

.میتسه نایعیش  امش  دای  هب  هشیمه  ام 

ینیئان يازریم  هب  نامز  ماما  باطخ  .ج 

هب ینیئاـن  يازریم  موـحرم  یعیـش ، ناریا  تلم  هـب  هـمجه  سیلگنا و  سور و  طـسوت  ناریا  لاغـشا  لوا و  یناـهج  گـنج  ناـیرج  رد 
هشقن لکـش  هب  يراوید  هک  دنیب  یم  باوخ  ملاع  رد  بش  نامه  دوش ؛ یم  لسوتم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترـضح 

يا هدع  هک  یلاح  رد  تسا  طوقس  لاح  رد  ناریا 

ص355. ج2 ، يدهم ، ترضح  ناگتفیش  - 1
-2

همجرت ص 839. ج2 ، هرطقلا ، - 3
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هک دـنیب  یم  لاـح  نیا  رد  دوشب ؟ دـهاوخ  یم  هچ  اـی  ادـخ  دـنز : یم  داـیرف  باوخ  رد  ینیئاـن  .دـنا  هتـسشن  راوید  نیا  ریز  هچب  نز و 
شیاجرـس هدش  مخ  راوید  دندرک ، هراشا  راوید  هب  تشگنا  اب  دـندروآ و  فیرـشت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترـضح 

: دندومرف سپس  تشگرب و 

.میراد یم  شهگنام  دنک ، طوقـس  میراذـگ  یمن  ام  یلو  تسه ، رطخ  دوش ، یم  مخ  دنکـش ، یم  تسام ، هناخ  هعیـش  ناریا ، اج  نیا 
(1)

بالقنا و لوط  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  هعیـش  گرزب  عجرم  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  ياـه  تیاـمح  اـه و  تیادـه  .د 
.تسا هلوقم  نیمه  زا  برغ ، قرش و  يولهپ و  یلاشوپ  تردق  تسکش  یلیمحت و  گنج 

يدهم دای  یّلح و  همالع  دلوت  ناضمر  هام   29

هب فورعم  لضاف و  نیدلا و  لامج  هللا  تیآ  هب  بقلم  یلح ، رّهطم  نب  یلع  نیدلا  نیز  نب  فسوی  نیدلا  دـیدس  نب  نسح  روصنموبا 
.دمآ ایند  هب  قارع  رد  هّلح  رهش  رد  تشرس  كاپ  ینادناخ  زا  يرمق  لاس 648  ناضمر  بش 29  رد  رهّدلا » هماّلع   » زین و  هماّلع » »

دیس ینیوزق و  یبتاک  یسوط ، نیدلا  ریـصن  هجاوخ  یلح ، ققحم  نوچمه  يراوگرزب  یناملاع  رـضحم  هب  تامدقم ، يریگارف  زا  سپ 
.دیسر یملع  یلاع  جرادم  هب  تفای و  هار  ...و  سوواط  نب 

یم وا  فیرـش  رمع  زا  لاـس  اـهنت 28  هک  تفرگ  هدـهع  هب  ار  ناناملـسم  تـیعجرم  یلاـح  رد  یلح ، قـقحم  تشذـگرد  زا  سپ  يو 
رما نیا  تشذگ و 

ص25. رهم ، ریم  - 1
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بـسک ار  يونعم  ياه  تمارک  یقالخا و  لیاضف  اـه و  شناد  ماـمت  نینـس ، نیا  رد  هک  تسوا  يـالاو  تیـصخش  توبن و  زا  یکاـح 
.دوب هتشگ  لیان  تیعجرم  ماقم  هب  هدرک و 

« وتیاجُلا  » يو اریز  .دـنا  هتـسناد  مالـسا  ناهج  رـسارس  رد  شناد  تفرـشیپ  هعیـش و  هقف  هعـسوت  هرود  ار  یّلح  همالع  رـصع  ناـخروم ،
.دوب رثوم  رایسب  عیشت  بهذم  جاور  رد  رما  نیا  هک  درک  قیوشت  عیشت  بهذم  شریذپ  هب  ار  یلوغم  ياورنامرف 

دومن و هقف  دراو  ار  تایضایر  هک  دوب  یهیقف  نیتسخن  وا  .داد  ماجنا  يریذپان  یگتـسخ  شالت  یمالـسا ، مولع  رـشن  يارب  یّلح  همالع 
باـتک اـه  هد  رارـسآلا و  ءاـهقفلا ، هرکذـت  نیمّلعتملا ، هرـصبت  لاـجرلا ، لاوما  یف  لاـقملا  فشک  دیـشخب ، لـماکت  ار  یلالدتـسا  هقف 
فرشا فجن  رد  تفگ و  تایح  دوردب  یگلاس  رد 78  يرمق  محرم 726  رد 21  یّلح  همالع  .دشاب  یم  يو  راثآ  زا  رگید  دنمشزرا 

.دش (1) نوفدم  الط ) ناویا  )

: میئامن یم  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  رضحم  هب  ار  یلح  همالع  فرشت  ود  اجنیا  رد 

نامز ماما  باوج  همالع و  تاءاتفتسا  لوا : فرشت 

وا .داتفا  هار  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترایز  روظنم  هب  هعمج  بش  یّلح  همالع  هک : تسا  هدمآ  ءاملعلا  صصق  فیرش  باتک  رد 
مه اب  تفرگ و  ار  همالع  لابند  هدایپ  برع  صخش  هار  نیب  رد  .تشاد  تسد  هب  يا  هنایزات  دوب و  راوس  یغالا  رب  اهنت و  رفـس  نیا  رد 

نوچ .دندش  تبحص  لوغشم 

ص31. یمق ، ثدحم  ِمامالا  عیاقو  یلا  مانالا  هیاده  .يرمق ص269 _ . رامش  زور  - 1
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تبحـص مه  اب  یملع  لئاسم  دروم  رد  ور ، نیا  زا  .تسا  يدنمـشناد  درم  صخـش  نیا  هک  دیمهف  همالع  دنتفگ ، نخـس  مه  اب  يردـق 
همالع سپ  تسا ، رحبتم  مولع  مامت  رد  هدوب و  رایـسب  تلیـضف  ملع و  بحاص  صخـش  نآ  هک  دیمهف  همالع  یتدـم  زا  سپ  .دـندرک 
یتدم داد ، یم  باوج  اهنآ  هب  وا  درک و  لاوئـس  صخـش  نآ  زا  کی  کی  دوب ، هدـمآ  شیپ  فلتخم  مولع  رد  شیارب  هک  یتالکـشم 

نآ .میرادن  اوتف  نیا  قبط  رب  ثیدح  تفگ : دش و  نآ  رکنم  همالع  .داد  ییاوتف  صخـش  نآ  دمآ و  شیپ  يا  هلاسم  هکنیا  ات  تشذـگ 
رد .دیرامشب  قرو  ردق  نالف  بیذهت  باتک  لوا  زا  امش  تسا  هدرک  رکذ  دروم  نیا  رد  یثیدح  بیذهت  رد  یسوط  خیـش  تفگ : درم 
درم نآ  زا  رطاخ ، نیدـب  تسیک ؟ صخـش  نیا  هک  دـنام  تفگـش  رد  همالع  .تسا  روکذـم  ثیدـح  نیا  رطـس  نالف  هحفـص و  نالف 

؟ دید ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترضح  ناوت  یم  تسا  يربک  تبیغ  هک  نامز  نیا  رد  ایآ  دیسرپ :

، هتـشاذگ همالع  تسد  نایم  رد  تشادرب و  نیب  زا  ار  هنایزات  دـش و  مخ  ترـضح  نآ  داـتفا ، همـالع  تسد  زا  هناـیزات  ماـگنه  نیا  رد 
: دومرف

تخادـنا یئاپ  غالا  زا  ار  دوخ  رایتخا  یب  همالع  تسوت ؟ تسد  رد  وا  تسد  هک  یلاح  رد  دـید ، ناوت  یمن  ار  نامزلا  بحاص  هنوگچ 
عوجر بیذهت  باتک  هب  تشگرب و  هناخ  هب  یتقو  دیدن ، ار  یـسک  دمآ ، شوه  هب  نوچ  .درک  شغ  دسوبب و  ار  ترـضح  نآ  ياپ  هک 

هداد ناشن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  هک  رطس  نامه  هحفص و  نامه  قرو و  نامه  رد  ار  ثیدح  نآ  درک و 
لجع رمالا  بحاص  ترضح  هک  تسا  یثیدح  نآ  ثیدح  نیا  هک  تشون ، بیذهت  باتک  هیشاح  رد  دوخ  طخ  هب  سپس  .تفای  دوب ،

ار نآ  زج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
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.تفگ میارب  باتک  رطس  هحفص و  هرامش  اب  ار  نآ  یناشن  داد و  نم  هب 

.مدرک (1) هظحالم  ار  همالع  طخ  ثیدح  نآ  هیشاح  رد  مدید و  ار  باتک  نامه  نم  تفگ : یم  یلع  رفصالم  دنوخآ 

باتک نتشون  رد  همالع  هب  نامز  ماما  ندرک  کمک  مود : فرشت 

یمومع و سلاجم  رد  دوب و  هتـشون  هعیـش  بهذـم  دّر  رد  یباتک  تنـس ، لها  نیفلاخم و  زا  یکی  همحرلا ، هیلع  یّلح  همالع  نامز  رد 
.دومن یم  هارمگ  نیبدب و  هیماما  هقیرط  هب  تبسن  ار  يدایز  دارفا  هتفرگ ، هرهب  نآ  زا  شیوخ  یصوصخ 

يداریا دنـسیونن و  نآ  رب  یباوج  دریگب و  رارق  هعیـش  نادنمـشناد  تسد  رد  ات  هتـشاذگ  یمن  یـسکرایتخا  رد  مه  ار  باتک  یفرط  زا 
.دننکن دراو 

فلاخم نآ  سرد  سلجم  هب  باتک  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  يا  هلیـسو  لابند  هب  یملع ، تلالج  ردـق و  تمظع  نآ  اب  یلح  همالع 
دـنک و یم  هناهب  ار  يدرگاش  داتـسا و  هطبار  هقالع و  یتدـم  زا  دـعب  دـناوخ و  یم  وا  درگاـش  ار  دوخ  رهاـظ  ظـفح  يارب  دور و  یم 

.دیامن یم  ار  باتک  نآ  تفایرد  ياضاقت 

: دیوگ یم  مرجال  دنزب  وا  هنیس  هب  ور  تسد  دناوت  یمن  نوچ  دریگ و  یم  رارق  یفطاع  تلاح  کی  رد  صخش  نآ 

( منکن راذگاو  یسک  هب  بش  کی  زج  ار  باتک  هک  ما  هدرک  رذن  نم  )

نآ درمش  یم  تمینغ  ار  بش  کی  نامه  دریذپ و  یم  راچان  هب  همالع 

ص259. ءاملعلا ، صصق  ص136 ؛ نامزلا ، بحاص  هاگلیلحت  نارکمج  سدقم  دجسم  - 1
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ار باتک  نآ  زا  رودـقم  هچره  هک  دوب  نیا  وا  رظن  .دزادرپ  یم  روطق  باتک  نآ  یـسیونور  هب  يدنـسرخ  فعـش و  ایند  کـی  اـب  بش 
.دیامن مادقا  شخساپ  هب  یتصرف  رد  سپس  هدومن و  تشاددای 

اب دوش و  یم  وا  قاطا  لخاد  يردقلا  لیلج  نامهیم  ماگنه  نیمه  رد  دریگ  یم  ارف  باوخ  ار  وا  .دـسر  یم  همین  هب  بش  هک  نیمه  اّما 
: دیامرف یم  ییاه  تبحص  زا  سپ  ددرگ و  یم  تبحص  مه  وا 

زا یتقو  .دور  یم  ورف  یقیمع  باوخ  هب  دـنک و  یم  تعاطا  ارچ  نوچ و  یب  همـالع  .مراذـگاو  نم  هب  ار  نتـشون  باوخب و  وت  همـالع 
مامت و تروص  هب  هک  دـنیب  یم  ار  باتک  دور ، یم  شا  هتـشون  غارـس  هب  نوچ  دـنیب ! یمن  يرثا  دوخ  ناـمهیم  زا  دزیخ ، یمرب  باوخ 

: دنک یم  هدهاشم  نینچ  ءاضما  ناونع  هب  ار  یشقن  نآ ، نایاپ  رد  تسا و  هدش  هتشون  لماک 

.تشاگن (1) ار  نآ  ادخ  تجح  هَّجُْحلا ؛» ُهَبَتَک  »

يدهم دای  رطف و  دیع  بش 

سا هدش  لصاح  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  رـضحم  هب  یفرـشت  دشاب  یم  ناضمر  كرابم  هام  یغیلبت  ینایاپ  بش  هک  رطف  دیع  بش  رد 
: میوش یم  روآدای  هک 

: دیامرف یم  ینیوزق  يدهم  دیس  هللا  هیآ  ترضح 

کیدزن تفر ، یم  نآ  رد  دـیع  بش  لامتحا  هک  ما ، یـس  بش  رد  مدـش و  ـالبرک  دراو  رطف ) دـیع  بش   ) هّیرطف تراـیز  يارب  یلاـس 
هدید یلاله  تقو  نآ  رد  دشاب ، مه  دیع  بش  دوب  انب  رگا  هک  یماگنه  بورغ ،

ص135. نامزلا ، بحاص  هاگلیلحت  نارکمج  سدقم  دجسم  - 1
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یم ترایز  بش  بشما ، ایآ  درک : لاوئس  نم  زا  یصخش  .مدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رـس  يالاب  رهطم  مرح  رد  دوش ، یمن 
هک نآ  ای  دروآ ، اجب  ار  دیع  بش  لامعا  هک  نآ  ات  دشاب  یم  صقان  هام  تسا و  دیع  بش  بشما  ایآ  هک  دوب  نآ  شدوصقم  و  دـشاب ؟

.تسا ناضمر  هام  رخآ  بش 

هک يراوگرزب  صخش  مدید  هاگان  .دوش  تباث  دیع  هک  تسین  مولعم  یلو  دشاب ، دیع  بش  بشما  دراد  لامتحا  متفگ : باوج  رد  نم 
نارگید زا  تلالج  تبیه و  رد  هک  رگید  رفن  ود  اب  ناشیا  .تسا  هداتـسیا  نم  دزن  تلالج  تباـهم و  اـب  دوب ، برع  ناـگرزب  تئیه  هب 

باوج رد  تسا ، هقباس  ییاه  نامز  راصعا و  نیا  لها  زا  هک  حیـصف  ناـبز  هب  صخـش  نآ  تشاد ، فیرـشت  اـجنآ  رد  دـندوب ، زاـتمم 
:چ دومرف هدننک  لاوئس 

.تسا ترایز  بش  دیع و  بش  بشما  يرآ  ینعی ، هرایزلا ، ُهلیل  هیَّللا  هذه  ْمَعَن 

؟ دیئوگ یم  اجک  زا  ار  بشما  ندوب  دیع  متفگ : وا  هب  دومرف ، مالعا  ار  دیع  دیدرت ، لزلزت و  نودب  هک  مدینش  وا  زا  ار  نخس  نیا  یتقو 
؟ دیراد نآ  يارب  يرگید  لیلد  ای  دیا  هدرک  دامتعا  میوقت  مّجنم و  هتفگ  هب  ایآ 

یترایز بش  بشما  میوگ  یم  وت  هب  ینعی  ِهرایزلا ، ُهلیل  ُهلیَّللا  هذه  ََکل  ُلُوقَا  دومرف : هک  ردق  نیمه  رگم  درکن ، نم  هب  یتسرد  يانتعا 
متفگ دوخ  اب  مشاب ، هدمآ  دوخ  هب  نآلا  ایوگ  دندش  ادـج  نم  زا  یتقو  .داتفا  هار  هب  مرح  رد  يوس  هب  رفن  نآ  اب  تفگ و  ار  نیا  .تسا 
لها نید و  ناگرزب  ریغ  زا  بیغ ، زا  اه  نداد  ربخ  هملاکم و  روط  نیا  تسا و  هدـشن  هدـید  یـسک  زا  ًـالومعم  تباـهم  تلـالج و  نیا 

زا .مدیدن  ار  اهنآ  اّما  .مدمآ  نوریب  مدرک و  لابند  ار  ناشیا  رت  مامت  هچره  هلجع  اب  اذل  .دوش  یمن  ماجنا  رارسا 
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ام دنتفگ : دنتفر ؟ اجک  دندمآ  نوریب  نآلا  دنتشاد و  ار  لکش  نالف  سابل و  نالف  هک  رفن  هس  نیا  مدیسرپ : دندوب  رد  رانک  هک  یماّدخ 
نارگید رب  يزایتما  رگا  ًاصوصخم  راوز ، زا  یـسک  دوش  یمن  ًالومعم  هک  نآ  دوجو  اب  .ما  هدـیدن  ییوگ ، یم  هک  ار  یـصاخشا  نینچ 

دنا و هراکچ  اجک و  لها  هک  دنناد  یم  اهنآ  ًابلاغ  هکلب  دننیبن ، ار  وا  ماّدخ  دوش و  مرح  ای  قاور  ای  ناویا  ای  نحص  لخاد  دشاب ، هتشاد 
زا تقو و  هچ  هک  دـنناد  یم  دـنوش و  یم  علطم  مرح _  هب  ناگرزب  فارـشا و  دورو  زا  شیپ  یتح  دـنراد و  عالطا  کـیره  لزاـنم  زا 

ناشیا هک  دوب  هتـشذگن  ینامز  هوالعب  دناد ، یم  ار  اهنیا  دشاب ، هتـشاد  عالطا  ماّدـخ  تداع  رب  سکره  هچنانچ  .دـنوش  یم  دراو  اجک 
.دندوب هتفر 

ناویا و رد  نینچمه  مدینـش ، ار  باوج  نامه  مدیـسرپ و  دـندوب  نیبابلا  نیب  قاور و  رد  هک  يادـخ  زا  مدـش و  جراخ  رد  زا  هرخـالاب 
.درذگب يرادشفک  يولج  زا  دیاب  يزرگان  راّوز  زا  کیره  هک  نیا  اب  دشن ، هدید  يرثا  اما  متشگ ، يرادشفک 

هب یلو  مدیـسرپ ، هریغ  ماّدـخ و  نآرق و  ءاّرق  ینعی  اهنآ ، نیمزالم  نینکاس و  زا  مدومن و  شدرگ  ار  اه  هرجح  قاور و  متـشگرب و  زاب 
.دماین تسدب  رفن  هس  زا  يربخ  بیترت  نامه 

، یلبق قیدصت  روما و  نیا  هدـهاشم  زا  نیاربانب  تسا ، هدوب  ترایز  دـیع و  بش  بش ، هک  دـش  مولعم  زور  بش و  نآ  رخاوا  یفرط  زا 
يرگید یسک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  ینعی  راوگرزب ، نآ  زا  ریغ  هب  هک  مدرک  نییعت 
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.تسا (1) هدوبن 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دای  رطف و  دیع 

.تسا یگرزب  دیع  نشج و  دننک ، یم  راطفا  يراد  هزور  كاسما و  هام  کی  زا  دعب  ناناملسم  هک  يزور  نیلوا 

تیب لـها  تیـالو  لوـبق  هزور _  هلمج  زا  لاـمعا _  همه  تیماـمت  زا  .تسوا  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  نداتـسرف  زاـمن ، تیماـمت  زا 
.تسا مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و 

.تسه فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  روهظ  تیالو ، تماما و  هقلح  تیمامت  زا  و 

: میناوخ یم  رطف  دیع  زامن  تونق  رد  هک  دوش  یم  ققحم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ندمآ  اب  يرش ، ره  زا  جورخ  ریخ و  ره  رد  لوخد  و 

.دمحم لآ  ًادمحم و  هنم  تجرخا  ءوس  لک  نم  ینجرخت  نأ  دمحم و  لآ  ًادـمحم و  هیف  تلخدا  ریخ  لک  یف  ینلخدـت  نا  ...کلأسأ 
ارم و  ینک ، یم  لـخاد  ار  مالـسلا  مهیلع    دمحم لآ  دـمحم و  هک  يریخ  ره  رد  ینک  لـخاد  ارم  هـک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ایادـخ !  (2)

.ینک یم  جراخ  نآ  زا  ار  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  هک  يرش  ره  زا  ینک  جراخ 

مالسلا هیلع  يدهم  دای  سدق و  زور 

زور  » هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  طسوت  ناضمر  هام  هعمج  نیرخآ  رگا 

ص107. ناسحلا ) يرقبعلا  همجرت   ) رصع یلو  تاکرب  - 1
ص246. نانجلا ، حیتافم  - 2
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ایـصوا ایبنا و  طسوت  زین  روهظ ، نامز  هعمج  نیلوا  تبیغ  نامز  هعمج  نیرخآ  دـش ، مالعا  نیطـسلف » ناـمولظم   » زا تیاـمح  و  سدـق »
.هدش مالعا  ملاع » نامولظم   » زا تیامح  زور 

هیقب ترـضح  تیافک  اب  تسد  هب  فیرـش  سدق  هک  دسرب  يزور  دش ، لاغـشا  تسینویهـص  دوهی و  طسوت  سدقملا  تیب  يزور  رگا 
تیمومأم مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  تماما  هب  تعامج  زامن  دوش و  دازآ  شیافو  اب  نارای  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا 

.دوش رازگرب  مالسلا  هیلع  ربمایپ  ياسیع  ترضح 

هک نآ  اب  میرم  نب  یسیع  ترضح  اّما  دناوخن ، زامن  يا  یصو  رس  تشپ  خیرات  لوط  رد  يربمایپ  چیه  هک  تسا  رکذ  نایاش  هتکن  نیا 
.دناوخ یم  تعامج  زامن  دنک و  یم  ادتقا  ام  نامز  ماما  هب  تسا ، مزعلاولوا  ربمایپ 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هطساو  هب  لامعا  یلوبق 

یلاعت هللا  لجع  هللا  هیقب  ترـضح  ياضما  هلالج و  ّلج و  قح  ترـضح  یلوبق  هب  لامعا  هک  تسا  ینامز  لامعا  ندش  عقاو  رمث  رمثم 
.دسرب فیرشلا  هجرف 

: میناوخ یم  هبدن  ياعد  رد 

؛ ًهلوبقم هب  انتاولص  لعجا  و  ... 

.نک لوبق  ار  ام  ياهزامن  نامز  ماما  هطساو  هب  ایادخ 

؛ ًهروفغم هب  انبونذ  و 

.زرمایب ار  ام  ناهانگ  نامز  ماما  هطساو  هب  و 

؛ ًاباجتسم هب  انئاعد  و 

.نک باجتسم  ار  ام  ياعد  نامز  ماما  هطساو  هب  و 

؛ ًهطوسبم هب  انقازرا  لعجا  و 
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.هد رارق  عیسو  ار  ام  يزور  قزر و  نامز  ماما  هطساو  هب  و 

؛ ًهّیفکم هب  انمومه  و 

.نک فرطرب  ار  ام  هّصغ  مغ و  نامز  ماما  هطساو  هب  و 

(1) ًهّیضقم ؛ هب  انجئاوح  و 

.روآرب ار  ام  ياه  تجاح  نامز  ماما  هطساو  هب  و 

: هک تسا  هدمآ  هینابعش  هبطخ  رد  هک  نیا 

(2) لوبقم ؛ هیف  مکلمع  و 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هطساو  هب  لامعا  یلوبق  هک  مینادب  دیاب  دوش ، یم  لوبق  ناضمر  هام  رد  امش  لامعا 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

(3) ملس .  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  یلصی  یتح  ٌبوجحم  ٍءاعد  لک 

.دتسرفب تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هدننک  اعد  هک  نیا  رگم  دسر ، یمن  لوبق )  ) نامسآ هب  ییاعد  چیه 

منرتم تاولـص  فیرـش  رکذ  هب  نابز  لد و  هک  تسا  ینامز  تباجا  فدـه  هب  ندیـسر  اعد و  شریذـپ  لامعا و  همه  یلوبق  هجیتن  رد 
دمحم لآ  زا  هک  دوعوم  يدهم  ءایصوا  متاخ  رب  وا و  رهطم  تیب  لها  ءایبنا و  متاخ  رب  دنک  راثن  ار  دوخ  هناصلاخ  ياه  دورد  ددرگ و 

.مهجرف لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  .تسا 

ص538. نانجلا ، حیتافم  - 1
ص356. ج96 ، راونالاراحب ، - 2

ش10794. ج7 ، همکحلا ، نازیم  - 3
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عبانم

.ش  1376 هوسا ، تاراشتنا  مق ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، .1

.ش 1361 نیسردم ، هعماج  مق ، هرهازلا ، مکحلا  اضریلع ، يدزی ، يرباص  .2

.ق 1417 ههاقفلا ، رشن  مق ، تارایزلا ، لماک  دمحم ، يرفعج  هیولوق ، نبا  .3

.ش  1384 قذاح ، تاراشتنا  نایمیحر ، نیسح  دمحم  همجرت  هرطقلا ، دمحا ، طبنتسم ، .4

.ش 1381 نارکمج ، دجسم  تاراشنا  مق ، بقاثلا ، مجن  نیسح ، ازریم  يرون ، .5

.ش 1386 ج3 ، روضح ، تاراشتنا  مق ، رهم ، ریم  دوعسم ، ییاقآ ، دیسروپ  .6

.مشش پاچ  1385ش ، نارهت ، هیمالسا ، تاراشتنا  داشرا ، دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، .7

.ش 1380 ثیدحلا ، راد  مق ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  نیسح  یلع  نب  دمحم  قودص ، خیش  .8

.ش  1378 ج13 ، ترجه ، تاراشتنا  مق ، لامالا ، یهتنم  سابع ، خیش  یمق ، .9

.ه  1419 توریب ، یملعا ، ناهرب ، ریسفت  مشاه ، دیس  ینارحب ، .10

.ه 1422 توریب ، یملعا ، یمق ، ریسفت  میهاربا ، نب  یلع  یمق  .11

.مود پاچ  ، 1425 لاس یملعا ، تاراشتنا  توریب ، نیمألادلب ، یلع ، نب  میهاربا  یمعفک ، .12

.ش 1376 مق ، فلوم ، رئاصبلا ، ریسفت  نیدلا ، بوسعی  يرابیوج ، .13

.لوا پاچ  1381ش ، مق ، نیگن ، ناریا  مراکملا ، لایکم  یقت ، دمحم  دیس  یناهفصا ، يوسوم  .14

.ش 1385 مق ، مجنپ ، پاچ  ام ، لیلد  تاراشتنا  هعیش ، میوقت  نیسحلادبع ، يروباشین ، .15

قافآ رشن  ، 1376 موس ، پاچ  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  هتشون  صالخلا ، موی  همجرت  ییاهر  راگزور  نامیلس ، لماک  .16

.1389 مق ، لوا ، پاچ  دوعوم ، يدهم  ترضح  یگنهرف  دانیب  ینامسآ ، يادن  نسح ، دیس  ینامز ، .17

.ش 1385 موس ، پاچ  راگدنام ، ثاریم  مق ، همان ، دوعوم  یبتجم ، يا ، هنوت  .18
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.ربمایپ رسمه  هجیدخ  دمحم ، يدراهتشا ، يدمحم  .19
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.ش 1390 رورس ، مود ، پاچ  مق ، غیلبت ، همانلاس  میرک ، دیس  يریماقآ ، .20

،.... هوسا مق ، نانجلا ، حیتافم  سابع ، یمق ، .21

.ق 1398 چ2 ، هیمالسالا ، هبتکم  نارهت ، راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، .22

، بتکلاراد تاراشتنا  مق ، توکلم ، زاورپ  دمحا ، دیس  يدهم ، .23

.ش 1363 ییانس ، هناخباتک  تاراشتنا  مق ، راحبلا ، هنیفس  سابع ، یمق ، .24

،... ملعلا راد  تاراشتنا  مق ، نازیملا ، نیسح ، دمحم  ییابطابط ، .25

.ش  1380 نارکمج ، مق ، تسود ، رذگهر  زا  يدرگ  رغصا ، یلع  نایفسوی ، .26

.مشش پاچ  ، 1421 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  توریب ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  .27

.مراهچ پاچ  ، 1363 يدازآ ، مایق  تاراشتنا  يدعاس ، رقاب  دمحم  همجرت  تاجنلا ، جاهنم  نسحمالم ، یناشاک ، ضیف  .28

، هلاسرلا هسـسوم  توریب ، مجنپ ، لاعفالا ، لاوقالا و  ننـس  یف  لامعلا ، زنک  نیدـلا ، ماـسح  نب  یقتملا  یلع  نیدـلاا  ءـالع  يدـنه ، .29
.ه 1405

.ق  1409 چ2 ، ثارتلاءایحا ، تیبلا  لآ  هسردم  توریب ، لیاسولا ، كردتسم  نیسحازریم ، یسربط ، يرون  .30

.ق 1411 هعیشلا ، هقف  هسردم  توریب ، دهتجملا ، حابصم  نسح ، نب  دمحم  یسوط ، .31

،، ،،،. يرکذلا لوا ، دیهش  .،، 32

،،، . عوبسالا لامج  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  .33

.ش 1383 روهشم ، مق ، نامزلا ، بحاص  هاگ  یلجت  نارکمج ، سدقم  دجسم  رفعج ، یمیظع ، ریم  .34

.ق 1416 چ2 ، هوسا ، مق ، جاجتحا ، بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  دمحا  یسربط ، .35

.ش 1379 یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  مق ، مومهملا ، سفن  سابع ، یمق ، .36

.ش 1384 تلاسر ، مق ، نیسحلل ، ءاکبلا  نسح ، دمحم  یناهجریم ، .37
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چ2. یضر ، فیرش  تاروشنم  مق ، نیطبسلا ، یلاعم  يدهم ، دمحم  الم  یناردنزام ، .38

.ش 1387 یمالسا ، دیون  مق ، یشیاشخب ، قیقحت  همجرت  فوهل ، یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  .39
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.ق  1408 یضر ، فیرش  هلاسر  تاروشنم  مق ، یبوط ، هرجش  يدهم ، دمحم  الم  نارادنزام ، .40

،،،،،. راکذا موتخ و  یقت ، دمحم  دیس  مدقم ، .41

،،،،. هقرحملا قعاوص  ینالقسع ،، رجح  نبا  .42

.ش 1385 چ5 ، نیموصعم ، تاراشتنا ، مق ، تاولص ، سابع ، يزیزع ، .43

، رابخالا سودرف  .، ، 44

مود پاچ  1411ه ، توریب ، رونلا ، هسسؤم  جیارخلا ، هللادبع ، نب  دیعس  يدنوار ، .45

.مشش پاچ  ، 1421 لاس یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  توریب ، هعیشلا ، لیاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  .46

، رکفلاراد توریب ، دوواد ، یبا  ننس  دووادوبا ، ظفاح  .47

هیمالسا نارهت ، دوعسم ، نب  دمحم  یشایع ، ریسفت  يدنق ، رمس  یشایع  .48

، دندش زوریپ  مئاق  يوجتسج  رد  هک  ییاه  هرهچ  .49

.ش 1363 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، لوقعلا ، هآرم  رقاب ، دمحم  یسلجم ، .50

.ق  1405 چ2 ، یضر ، تاراشتنا  مق ، حابصملا ، یلع ، نب  میهاربا  یمعفک ، .51

ص52. مشش ، پاچ  1378ش ، نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  تیالو ، ماقم  هریبک  هعماج  اعد  حرش  دمحا ، نایدرمز ، .52

.ش 1350 ینادجو ، تاراشتنا  مق ، یعادلا ، هدع  دهف ، نبا  یلح ، .53

.مود پاچ  روهظ ، نارظتنم  تراشتنا  دهشم ، 1378ش ، ملعم ، داوج  دیس  هصالخ ، ناسحلا ، يرقبع  ربکا ، یلع  يدنواهن ، .54

.ق 1423 یملعا ، توریب ، داعملا ، داز  رقاب ، دمحم  یسلجم ، .55

.ش 1379 چ2 ، ثیدحلاراد ، مق ، ناضمر ، رهش  تابقارم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  .56

، يدهم ترضح  ناگتفیش  دمحا ، يدهاز ، یضاق  .57

.ش 1378 ینیمخ ، ماما  هسسوم  مق ، روهظ ، يوس  هب  رامش  زور  یناشاک ، يردیح  رقاب  دمحم  .58
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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