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( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یناگدنز  هب  یلیلحت  يدرکیور  نسح :  باتفآ 

باتک تاصخشم 

 - 1356 لضفلاوبا ، شنم ، يداه  هسانشرس : 

؛  شنم يداه  لضفلاوبا  مالـسلا /) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یناگدـنز  هب  یلیلحت  يدرکیور  نسح :  باتفآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.امیس ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  هدننک  هیهت 

.1387 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص [ 157  ، 5  : ] يرهاظ تاصخشم 

.742 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  تسورف : 

 : لایر 8-38-2761-964-978  18000 لایر 964-7808-70-4 ؛   10000 کباش : 

( اپاف  ) يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.مود پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  156 ؛ [ - 153  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

(. مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یناگدنز  هب  یلیلحت  يدرکیور  رگید :  ناونع 

همانتشذگرس 50ق --   - 3 مود ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نسح  عوضوم : 

.ق  50-41 خیرات --  مالسا --  عوضوم : 

مق ناتسا  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

BP40/�2آ7 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/952 ییوید :  يدنب  هدر 

1040093 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:3

هچابید

هچابید

يوبن و باتفآ  زا  يرون  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .میزومایب  ار  ندوب  کین  مسر  ات  میا  هتسشن  یتریـس  کین  لماک و  ناسنا  سرد  ياپ 
رهم هیاس  ردو  دوشگ  ناهج  هب  هدید  یحو  هناخ  رد  وا  .دـشخرد  یم  تیرـشب  خـیرات  یناشیپ  رب  هک  تسا  يولع  دیـشروخ  زا  يوترپ 

نارود رد  .تفاـی  شرورپ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  مالـسلا و  هـیلع  یلع  ناـماد  رد  ملـسو و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  تـمحر  ربماـیپ 
ار یگدنز  مسر  هار و  شراتفر  راتفگ و  اب  دنایامنب و  نآ  ناگدنیوپ  رب  ار  تقیقح  هار  ات  تخوس  یعمـش  نوچ  شتکرب ، اب  یناگدنز 

یخرـس هب  شا  هرهچ  دیزرل و  یم  ادخ  فوخ  زا  هراومه  دوب و  شیوخ  نامز  نامدرم  نیرتدهاز  نیرتدـباع و  وا  .دزومایب  ناگمه  هب 
رد اـه  گـنج  رد  .درک  یم  ینتورف  ناتـسدیهت  ربارب  رد  دوب و  تزع  هّلق  رد  وا  .دوب  ناـگمه  دزناـبز  شتواخـس  مرک و  .دـییارگ  یم 

.تشگ یم  راکشآ  نمشد  تسود و  رب  شتعاجش  درک و  یم  هلمح  نمشد  بلق  رب  مدقم  طخ  رد  ردپ  باکر 

تفرگ تسد  هب  حلص  حالس  تشگ ، روای  رای و  یب  نوچ  هک  دوب  شیدنارود  رگن و  فرژ  يرادم  تسایس  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
ناگمه رب  ار  هیواعم  زیگنا  قافن  ياه  هشقن  اه و  يراک  لغد  ات  داد  همادا  ار  نمشد  اب  زیتس  لماک ، ریبدت  اب  هنانیب و  عقاو  و 
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ص:4

.درک شوماخ  ار  اه  هنتف  شخرس  ربص  اب  دیرخ و  ناج  هب  ار  اه  نابز  مخز  هک  دوب  يرابدرب  .دزاس  راکشآ 

رون رسارس  یناگدنز  زا  ییاه  هشوگ  تسا  هدیـشوک  شنم  يداه  لضفلاوبا  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  بانج  دنمجرا  رگـشهوژپ 
شالترپ نازاس  همانرب  هب  ار  رـضاح  هعومجم  ناشیا ، زا  ساپـس  اب  .دـهد  هیارا  شهار  ناگدـنیوپ  ناگتفیـش و  يارب  ار  مامه  ماـما  نآ 

.مینک یم  میدقت 

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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ص:5

راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

رادروخرب شروضح  ضیف  زا  ار  ناـهج  دومن و  خر  یتـیگ  هرتـسگ  رد  تمـصع  نادـناخ  زا  وضع  نیمراـهچ  ترجه ، موس  لاـس  رد 
ربمایپ شوغآ  رد  ار  وا  هراومه  .تخومآ  شناد  رشب  ناراگزومآ  گرزب  رـضحم  رد  درک و  دشر  یتسه  هداوناخ  نیرترب  رد  وا  .درک 

رت شیب  راـهب  تفه  .دـنک  یم  شرافـس  نارگید  هب  ار  وا  هب  هجوت  دزرو و  یم  رهم  يو  هب  هک  دـنتفای  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هناخ نارود  مهم ، دادـیور  ود  نیا  زا  سپ  .رداـم  گوس  ربماـیپ و  متاـم  دوسرف ؛ ار  شکراـبم  لد  گرزب ، گوس  ود  هک  دوب  هدـیدن 

رد دوب ؛  ناشیا  راکددـم  رایتسد و  نیرت  کـیدزن  ردـپ  تفـالخ  هرود  رد  تدـم و  نیا  رد  وا  دـش و  زاـغآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیـشن 
ياه تیلاعف  زا  يرایسب  زین  تخادرپ و  یم  ینارنخس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يوس  زاو  درک  یم  تواضق  تشاد ؛ لاعف  روضح  اه  گنج 

.درک یم  تیاده  ار  هعماج  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ،

، هیواعم .دـش  زاغآ  وا  یناگدـنز  تخـس  نارود  اسرف و  ناج  راگزور  دیـسر و  وا  هب  تماـما  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  اـب 
راذگورف یـششوک  چـیه  زا  تردـق ، هب  ندیـسر  يارب  درک و  زاغآ  وا  هیلع  ار  يا  هدرتسگ  شالت  شنادـناخ  وا و  تخـسرس  نمـشد 

اب هیواعم  یلو  تفرگ ، رد  گنج  ماما  هیواعم و  نایم  ور ، نیا  زا  .درکن 
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ص:6

يریگولج يارب  يرابدرب ، اب  ماما  .درک  لیمحت  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  ار  حلص  هدیچیپ ، تخس و  یطیارـش  رد  هناراکم و  يدنفرت 
سپ ار  تفالخ  هیواعم ، هک  دوب  نیا  حلص  طرش  .دراذگاو  وا  هب  ار  تفالخ  درک و  حلـص  هیواعم  اب  ناناملـسم ، نوخ  ندش  هتخیر  زا 
دوخ نیشناج  ار  دیزی  شدنزرف  مامت ، يرگ  هلیح  اب  وا  یلو  دنادرگ ، زاب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  ماما و  هب  دوخ  زا 

، داد یم  ناشن  يدـج  تفلاخم  دوب _  ماخ  تسرپ و  توهـش  رایـسب  یناسنا  هک  دـیزی _  ینیـشناج  اب  ماما  هک  اج  نآ  زا  .درک  یفرعم 
مسارم رد  .دناسر  تداهش  هب  تخاس و  مومسم  شرسمه  هلیسو  هب  ار  ماما  كانلوه ، یتیانج  رد  تفرگ و  ماما  لتق  هب  میمصت  هیواعم 

زا .دنراپـس  كاخ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتوکلم  هاگراب  راوج  رد  ار  ماما  هک  دـندادن  هزاجا  یتح  نایوما  نفد ،
نونکا .دندرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  راچان  هب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  رهطم  رکیپ  مشاه  ینب  ور ، نیا 

.دناشک یم  دوخ  يوس  هب  ار  شترضح  ناگتفیش  عیقب ، نامسآ  رد  نسح  باتفآ  اه ، نرق  تشذگ  اب 

نآ رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یناگدـنز  رد  هاتوک  يریـس  لوا ، شخب  .تسا  هتفای  ناماس  شخب  ود  رد  راتـشون  نیا 
يراتفر یقالخا _  يرهاظ و  ياه  یگژیو  هب  همادا ، رد  .تسا  هدش  یـسررب  جاودزا  ات  یکدوک  زا  ناشیا  یناگدنز  مهم  ياهدادیور 

يداصتقا یعامتجا و  یگنهرف ، یـسایس ، دـعب  راهچ  رد  تماما  زا  شیپ  ماما  ياـه  تیلاـعف  مراـهچ ، لـصف  رد  هدـش و  هتخادرپ  ماـما 
لـصف .تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  تماما  زا  سپ  ناشیا  ياه  تیلاعف  طیارـش و  شخب ، نیا  مجنپ  لصف  رد  .تسا  هدش  یـسررب 

ماـما نآ  هدـنزومآ  یقـالخا و  نانخـس  زا  یخرب  متـشه ، لـصف  رد  دواـک و  یم  ار  نآ  زا  سپ  تداهـش و  ناـمز  ياهدادـیور  متفه ،
ار ماما  ياه  تمارک  زا  یگربلگ  زین  شخب  نیا  ینایاپ  لصف  رد  .تسا  هدش  هدروآ  راوگرزب 
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.میا هدروآ 

هتسیرگن و نوگانوگ  ياه  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يالاو  هاگیاج  هب  نازاس ، همانرب  اب  هارمه  شخب  ینعی  مود ؛ شخب  رد 
همانرب رت  شیب  هعلاطم  يارب  هنیمز  نیا  رد  يرت  شیب  راثآ  نایاپ ، رد  .میا  هدرک  حرطم  یبتجم  ماما  یناگدـنز  هنیمز  رد  ییاه  شـسرپ 

.دنا هدش  یفرعم  هناسر  مرتحم  ناراکدنا  تسد  یمارگ و  نازاس 
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یناگدنز  رد  هاتوک  يریس  لوا : شخب 

هراشا

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یناگدنز  رد  هاتوک  يریس  لوا : شخب 

اه لصف  ریز 

رثوک لالز  اب  لوا : لصف 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هتسجرب  ياه  یگژیو  مود : لصف 

نارگید هاگن  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  موس : لصف 

تماما زا  شیپ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ياه  تیلاعف  مراهچ : لصف 

تماما نارود  یعامتجا  یسایس و  ياه  تیلاعف  طیارش و  مجنپ : لصف 

یگنهرف ياه  تیلاعف  طیارش و  مشش : لصف 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  متفه : لصف 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هریس  زا  يا  هدیزگ  متشه : لصف 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ياه  تمارک  زا  یگربلگ  مهن : لصف 
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رثوک لالز  اب  لوا : لصف 

هراشا

رثوک لالز  اب  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

همان سانش 

تدالو

يراذگ مان 

اه بقل  هینک و 

هقیقع

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  یتیبرت  هاگتساخ 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  یکدوک 

هلهابم نایرج 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگرد 

ردام تداهش 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  یناوج  یناوجون و 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  جاودزا 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  نادنزرف 

ردپ تداهش 

همان سانش 
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همان سانش 

.نسح مان :

.دمحمابا هینک :

.یبتجم یکز ، یقن ، تجح ، نیما ، طبس ، دیس ، اه : بقل 

 . مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ردام : ردپ و 

.ق موس ه .  لاس  كرابملا  ناضمر   15 تدالو :

.هرونم هنیدم  دلوت : لحم 

.لاس  47 رمع : تدم 

.هنیدم رد  ق  لاس 50 ه .  رفظملارفص   28 تداهش : ناکم  نامز و 

.عیقب ناتسربق  هنیدم _  نفد : لحم 

.ق ات 50 ه .  ق  لاس 40 ه .  زا  لاس   10 تماما : تدم 

تدالو

تدالو

تماما راسخاشرب  یمطاف  يولع و  ناتـسلگ  هچنغ  نیتسخن  .دش  ناراب  رون  هنیدم  هک  دوب  هتـشذگ  دنوادخ  ینامهم  هام  زا  زور  هدزناپ 
شراب ریز  رحـس  هاگپ  تسـش و  راسخر  رون  زا  يا  هلاه  رد  هنیدـم  سپـس  .درک  یناـمداش  رورـس و  رون و  قرغ  ار  یملاـع  تفکش و 

(1) .دوب يرجه  موس  لاس  لاس ، نآ  .تخاس  شروضح  تسم  ار  یتسه  مالسلا  هیلع  نسح  دیدنخ و  دیشروخ  عولط  ییالط 

ص 139. ج 2 ، ق ، 1410ه .  یمالسا ، باتکلاراد  همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، حتفلا  یبا  نب  یسیع  نب  یلع  - 1
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يراذگ مان 

يراذگ مان 

رب يراذگ  مان  رد  نم  دومرف : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  یمان ؟ یم  هچ  ار  وا  دندیسرپ : دنداد و  مالسلا  هیلع  یلع  شوغآ  هب  ار  دازون 
تیعـضو یگنوگچ  زا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ  .مریگ  یمن  یـشیپ  ادـخ  لوسر 

نتفگ زا  سپ  داهن و  يدیفس  هچراپ  رد  ار  وا  سپس  .تفگ  کیربت  تفرگ و  هتسجخ  ار  هام  صرق  ربمایپ  سپس  .دیسرپ  ردام  دازون و 
زگره نم  داد : خساپ  ماما  دیا ؟ هدراذـگ  وا  رب  یمان  ایآ  دیـسرپ : درک و  یلع  هب  ور  وا ، پچ  شوگ  رد  هماقا  تسار و  شوگ  رد  ناذا 

مهاوخن یشیپ  مدوخ  يادخ  رب  زین  نم  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ  .مریگ  یمن  یـشیپ  امـش  رب  يراذگ  مان  رد 
«. تسج

هیلع یلع  دـیامرف : یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت  رب  گرزب  يادـخ  دومرف : دـش و  لزان  ربمایپ  رب  نیما  لیئربج  تکرب ، رپ  هظحل  نیا  رد 
.راذگب نوراه  رسپ  مان  هب  ار  دازون  نیا  مان  .تسا  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  وت  هب  تبسن  مالسلا 

«. تسا یبرع  نم  نابز  یلو ] : »] دومرف رَبُش .» : » داد خساپ  لیئربج  دوب »؟ هچ  نوراه  رسپ  مان  : » دیسرپ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هدراذـگن دوخ  دـنزرف  رب  ار  یمان  نینچ  برع  زا  یـسک  زور  نآ  اـت  دـنا  هتـشون  یخرب   (1) «. راذـگب نسح  ار  شمان  : » تفگ لـیئربج 

(2) .دوب

اه بقل  هینک و 

اه بقل  هینک و 

ص 239. ج 43 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
ص 10. ج 2 ، هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلادسا  ریثا ، نبا  نیدلازع  - 2
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یخرب رد  یلو  دـنهد ، یم  رارق  يو  هنیک  ار  ماـن  نآ  هدوزفا و  رت  گرزب  دـنزرف  ماـن  هب  ار  ُما »  » اـی بَا »  » ياـه هژاو  برع ، رد  ـالومعم 
ربمایپ تسا و  دّمحموبا »  » زین مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هینک  .دنتشاذگ  یم  يا  هینک  یـسک  يارب  انعم  نیا  نتـشاد  رظن  رد  نودب  دراوم 

هینک هب  ات  تشادـن  دـمحم »  » مان هب  يدـنزرف  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  یلو  دـناوخ ، یم  ماـن  نیا  هب  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یگمه شراوگرزب  دـج  ناس  هب  ناشیا  اریز  دـنداهن ، ناشیارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  هینک  نیا  .دوش  هدـیمان  دـمحمابا 

(2) و دیشر لوا ، طبس  یبتجم ، بیط ، یقت ، یکز ، یلو ، نوچ : مه  ییابیز  ياه  بقل  ناشیا   (1) .تشاد دوخ  رد  ار  هدیدنسپ  تافص 
، دـهاز ریما ، ریثا ، لوا ، نوچ  مه  يرگید  ياه  بقل  .تسا  ناشیا  عیفر  هاگیاج  فیطل و  تشرـس  رگنایب  یگمه  هک  دنتـشاد  كراـبم 

.تسا هدمآ  یخیرات  ياه  باتک  رد  هک  دنا  هداهن  راوگرزب  نآرب  زین  ار   (3) ریزو تّجح و  ّرب ،

هقیقع

هقیقع

بیسآ زا  دازون  ندنام  رود  یتمالس و  ظفح  يارب  یمالسا ، تنس  نیا  رد  .تسا  ندرک » هقیقع  ، » یمالـسا يابیز  ياه  تنـس  زا  یکی 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  .دننک  یم  میسقت  هتخپ  ای  ماخ  تروص  هب  مدرم  نایم  ار  نآ  تشوگ  دنشک و  یم  ار  يدنفـسوگ  یلامتحا ، ياه 

ات داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تدالو  متفه  زور  ملسو  هلآ  هیلع و 

ص 144. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 1
ص 86. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 237 ؛  ج 43 ، راونالاراحب ، - 2

ص 28. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 3
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مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  .دـناوخ  ار  هقیقع  هب  طوبرم  ياـعد  هدرک و  حـبذ  ار  دنفـسوگ  ناـشیا  دوخ  سپـس  دـنروایب   (1) يدنفسوگ
: دیامرف یم  نایرج  نیا  هرابرد 

یلع نب  نسح  ترضح  مراوگرزب  يومع  يارب  ار  دنفـسوگ  تساوخ  یم  هک  یماگنه  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج 
هب ار  دنفـسوگ  نیا  ناوختـسا  ایادخ ! .تسا  نسح  هقیقع  دنفـسوگ  نیا  ادـخ ! مان  هب  دومرف : اعد  هنوگ  نیا  دـنک ، هقیقع  مالـسلا  هیلع 

! ایادخ .منک  یم  هقیقع  وا  يوم  ياج  هب  ار  شیوم  وا و  نوخ  ياج  هب  ار  شنوخ  وا ، تشوگ  ياج  هب  ار  شتشوگ  وا  ناوختـسا  ياج 
مه دنفـسوگ  نیا  تشوگ  زا  دومرف : درک و  نارـضاح  هب  ور  سپـس  .هد  رارق  شنامدود  دمحم و  تمالـس  ظفح و  هیام  ار  هقیقع  نیا 

(2) .دیتسرفب ءامسا )  ) مالسلا هیلع  نسح  مدنزرف  هلباق  يارب  مه  ار  دنفسوگ  نار  دیهدب و  نارگید  هب  مه  دیروخب و  دوخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دنوش  یم  میهس  دنزرف ، بحاص  يداش  رد  نادنمزاین  هژیو  هب  مدرم  همه  یمالسا ، هدیدنسپ  تنس  نیا  رد 
نیزگ ياج  ار  نآ  باوث  تکرب و  داد و  رارق  تشادـن  يدوس  چـیه  هک  یلهاج  تشز  ياه  تنـس  ربارب  رد  ار  اـبیز  تنـس  نیا  ملـسو 

رـس دمآ ، یم  ایند  هب  يدازون  هاگره  هک  دوب  نیا  یلهاج  تشز  ياه  تداع  نیا  هلمج  زا  .درک  یلهاج  دنـسپان  یفارخ و  ياه  تداع 
رـس ات  دومرف  روتـسد  یلهاج  مسر  نیا  ندرب  نایم  زا  يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  دندرک ، یم  نوخ  هب  هتـشغآ  ار  وا 

ناـیم رد  نآ  تشوگ  میـسقت  دنفـسوگ و  ندرک  هقیقع  رب  نوزفا  دـنزاس و  وبـشوخ  رطع  اـب  هدیـشارت و  ار  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما 
هدش هدیشارت  ياهوم  نزو  مه  نادنمزاین ،

.تسا هدش  رکذ  دنفسوگ  ود  ص 239 ، ج 43 ، راونالاراحب ، رد  - 1
ص 562. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  نیما ، نسحم  دیس  - 2
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: دومرف ءامسا  هب  (1) و  داد هقدص  زین  هرقن  وا ، رس 

(2) .تسا تیلهاج  موسر  زا  نوخ ، هب  دازون  رس  ندرک  هتشغآ  ءامسا ! يا 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  یتیبرت  هاگتساخ 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  یتیبرت  هاگتساخ 

زا رود  هب  افـص و  یکاپ و  زا  راشرـس  یطیحم  رد  هک  یکدوک  .تسا  كدوک  هاگـشرورپ  نیرتهب  هداوناـخ ، تبحم  رهم و  رپ  نوناـک 
یم دشر  هداوناخ  ناتـسوب  رد  هک  دنتـسه  ییاه  لگ  دننام  ناکدوک  .تشاد  دهاوخ  ار  تیبرت  نیرتهب  دنک ، دـشر  یقالخا  ياه  تفآ 
یلگ دوب  دهاوخ  ابیز  هچ  .دراد و  یگتـسب  نانآ  یکاپ  هب  اه  لگ  نیا  توارط  هک  دـننابرهم  ییاه  نابغاب  ناس  هب  زین  نیدـلاو  دـننک و 
ارهز همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یتسه  هراصع  نآ ، نانابغاب  دوش و  هتفگش  یحو  ناتـسلگ  رد  هک 

دشاب و هدیشون  مالسلااهیلع  ارهز  نوچ  مه  ییوناب  گرزب  كاپ  ریش  زا  هک  یکدوک  تسوکین  هچ  .دنشاب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـشب  گرزب  راگزومآ  شود  رب  دـبای و  شرورپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  يدرم  گرزب  رهمرپ  ناماد  رد 

.دشاب هدومیپ  یگدنز  هار  ملسو  هلآ 

یتیبرت هویش  ار  راکهار  نیا  دزاس و  انشآ  میلاعت  اب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  دیشوک  یم  هتـسویپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
زا وا  یتیصخش  ياه  یگژیو  دش و  رادیدپ  وا  رد  ینید  قیمع  كرد  ملع و  ياه  هناشن  دوز  یلیخ  هک  ییاج  ات  دوب  هداد  رارق  شیوخ 

شیاین ادخ و  اب  تاجانم  هویش  تیالو  ینارون  غاب  نیا  رد  وا  .تفرگ  لکش  زاغآ  نامه 

ص 239. ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
ص 29. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 2
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مدـقم دوخ  رب  ار  نارگید  هنوگچ  هک  تخومآ  یم  وا  .تفرگ  یم  ارف  ار  نادـنمزاین  زا  يریگتـسد  شور  تخوـمآ و  ار  وا  هاـگرد  هب 
ادخ سرت  زا  درک و  یم  مرو  ینالوط  ياه  تدابع  زا  وا  ياهاپ  هنوگچ  هک  دید  یم  درک و  یم  اشامت  ار  ردام  تدابع  اه  بش  .دزاس 

هک دـید  یم  تسـشن و  یم  اـشامت  هب  بش  همین  ار  رداـم  هناقـشاع  هناـفراع و  ياـه  همزمز  وا   (1) .دز یم  سفن  سفن  بـش  زاـمن  رد 
یمن ییاعد  نامدوخ  يارب  ارچ  هک  دسرپ  یم  ردام  زا  یتقو  دیباوخ و  یمن  حبـص  ات  درک و  یم  اعد  ار  ناگیاسمه  کی  کی  هنوگچ 

(2) «. تسا مدقم  هناخ  رب  هیاسمه  راّدلا ؛ َُّمث  راجلَا  : » دینش یم  خساپ  ینک ؟

ریـسا میتی و  دنمتـسم و  هب  تسین  شیب  يوج  نان  هک  ار  دوخ  راـطفا  دریگب و  هزور  زور  هس  هنوگچ  هک  تخومآ  تیـالو  هناـخ  رد  وا 
.دشخبب

، دنـسرپ یم  ار  شا  یتحاران  ّتلع  دـنبای و  یم  دنـسرخان  ار  وا  یتقو  هک  ومه  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلا ، هیلع  نسح  راگزومآ 
: تفگ یم  هتسویپ  هک  وا  مه   (3) «. تسا هدماین  میارب  ینامهم  هک  تسا  زور  تفه  : » دیامرف یم 

ص 151. یعادلا ، هدع  یلح ، دهف  نب  دمحا  - 1
 . ص 81 ج 43 ، راونالاراحب ، ص 182 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  هیوباب ، نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  - 2

ص 28. ج 41 ، راونالاراحب ، - 3
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(1) .دزرمآ یم  دوش ، یم  نامداش  شنامهم  ياذغ  ندیوج  يادص  زا  هک  ار  ینمؤم  ناهانگ  دنوادخ 

ار وا  تیالو ، بتکم  رد  شزومآ  یلع و  هناخ  رد  شرورپ  هک  دوب  نینچ  تسا و  عمج  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  اهنت  اه  ییابیز  نیا 
.تخاس قافآ  هرهش  مالسلاامهیلع »  تیب  لها  میرک   » هب

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  یکدوک 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  یکدوک 

دش یم  رضاح  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هظعوم  ياپ  هک  تشادن  رت  شیب  لاس  تفه  .دوب  شوهاب  كریز و  یکدوک  وا 
یم هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو  درک و  یم  وگزاب  مالـسلااهیلع  همطاف  شرداـم  يارب  درپس و  یم  نهذ  هب  دینـش  یم  ار  هچ  نآ  و 

هدینش هک  زا  ار  اه  نیا  : » دیسرپ یم  وا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  .تفگ  یم  زاب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  اه  نآ  مالـسلااهیلع  همطاف  دمآ ،
هناخ زا  يا  هشوگ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور  ارجام ، نیمه  یپ  رد  .نسح » وت  دـنزرف  زا  : » تفگ خـساپ  مالـسلااهیلع  همطاف  و  يا »؟

، دیوگزاب ار  شیاه  هدینـش  ات  دمآ  ردام  شیپ  ناود  ناود  زور  ره  دننام  مالـسلا  هیلع  نسح  .دـنیبب  کیدزن  زا  ار  ارجام  ات  دـش  ناهنپ 
ار تلع  بجعت  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  .دـش  تنکل  راچد  دـنک و  ادا  ار  یحو  تاـملک  یبوخ  هب  رگید  ياـهزور  دـننام  تسناوتن  یلو 

هدش ببـس  نیمه  دـهد و  یم  شوگ  نم  نانخـس  هب  دراد  یگرزب  اریز  ؛ ردام نکم  بجعت  : » داد خـساپ  مالـسلا  هیلع  نسح  دیـسرپ و 
(2) .دیسوب ار  دوخ  شوهاب  كدوک  دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  یلع  هظحل  نیا  رد  .منک » نایب  یبوخ  هب  مناوتن  ات  تسا 

ص 460. ج 75 ، راونالاراحب ، - 1
ص 7. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 2
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هلهابم نایرج 

هلهابم نایرج 

ام دـییایب  : » وگب اهنآ  هب  دـنزیخرب ، زیتس  هّجاحم و  هب  وت  اب  یناسک  هدیـسر ، وت  هب  حیـسم ) هراـبرد   ) هک یـشناد  ملع و  زا  دـعب  هاـگره 
سفن مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  ياه  سفن  ام  ار ؛ دوخ  نانز  نادـنزرف و  مه  امـش  مییاـمن ، توعد  ار  شیوخ  ناـنز  نادـنزرف و 

(61 نارمع : لآ  .میهد (  رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم  هاگ  نآ  ار ؛ دوخ  ياه 

همان یپ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوب ، هدش  راوتسا  ًالماک  یمالـسا  تموکح  ياه  هیاپ  هک   (1) مهد ای  مهن  لاس  رد 
يزرم هقطنم  رد  دوب و  زاجح  نیشن  یحیـسم  هقطنم  اهنت  هک  نارجن »  » فقـسا يارب  زین  يا  همان  اهروشک ، نارـس  اب  دوخ  ياه  يراگن 
لیئربج ماجنارـس  .دندز  زابرـس  مالـسا  شریذپ  زا  نانآ  یلو  دـناوخ ، ارف  مالـسا  هب  ار  نانآ  تشون و  تشاد ، رارق  نمی  زاجح و  نایم 

ره هک  تروص  نیا  هب  .دناوخارف  هلهابم  هب  ار  نانآ  ات  داد  روتسد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ادخ  يوس  زا  دش و  لزان  نیما 
دنوادـخ زا  دـنک و  نـیرفن  ادـخ  هاـگرد  رد  ار  يرگید  هورگ ، ره  ناـمز  کـی  رد  دروآ و  هارمه  هـب  ار  دوـخ  دارفا  نـیرتزیزع  هورگ 

.دتسرفب باذع  وگغورد  رب  هک  دهاوخب 

اب ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـت  دـنتخود  مشچ  ناـگمه  دـندش و  رـضاح  یتـنیز  ياـه  ساـبل  اـب  نایحیـسم  دوـعوم ، زور 
تشپ دوب و  هتفرگ  ار  مالسلا  هیلع  نسح  تسد  تشاد و  شوغآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  ترـضح  .دننیبب  شناهارمه 
.دـمآ هاگیاج  يوس  هب  مارآ  ياه  ماگ  اب  راقواب و  مّمـصم و  يا  هرهچ  اب  دـندمآ ، یم  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  شرس 

تماق نیتم ، هرهچ  .دوب  هدش  سبح  نیمز  نامسآ و  هنیس  رد  سفن  ییوگ 

 . ص 645 ج 1 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نب  یلع  نیدلازع  - 1
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، هلهابم ماجنا  زا  ینارگن  اب  هک  درک  اپ  هب  یتشحو  نانچ  نایحیسم  لد  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نینطرپ  ياه  ماگ  خسار و 
!«. دیاشخبب ار  وت  ادخ  هک  شخبب ، ار  ام  : » دز دایرف  دمآ و  ولج  همیسارس  نارجن  فقسا  .دندرک  اهر  ار  نآ 

ربمایپ .دیامرفن  نیرفن  درذگ و  رد  اه  نآ  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیاش  ات  داد  ناشن  ار  دوخ  یلاشوپ  تبیه  هلمج  نیا  اب 
: دومرف نانآ  هب  تشذگرد و  نانآ  زا  زین  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مهرب مشچ  رد  هک  داتسرف  یم  ورف  یـشتآ  امـش  رب  دنوادخ  امتح  دیدرک ، یم  هلهابم   (1) ءاسک باحصا  اب  رگا  نارجن ! نایحیـسم  يا 
(2) .دیدش یم  دوبان  دیتخوس و  یم  یندز 

.دش هدوزفا  یکدوک  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رمع  باتکرب  نیرز  یگرب  مسارم  نیا  رد  تکرش  اب  بیترت ، نیدب  و 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگرد 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگرد 

ناگتـشذگ نییآ  هب  دوش  هتـشک  ای  دریمب و  هاگره  ایآ  .دنتفر  دـندمآ و  یناربمایپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  تسین  ادـخ  ربمایپ  زج  دـمحم  و 
دهاوخ شاداپ  ار  نارکاش  ادخ  دـناسر و  یمن  ینایز  ادـخ  هب  ددرگ ، زاب  دوخ  ناگتـشذگ  نییآ  هب  سک  ره  ؟و  دـیدرگ یم  زاب  دوخ 

(144 نارمع : لآ   ) .داد

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درز  هرهچ  هک  دوب  یتدم   (3) .درک یم  ریزارس  ار  مالسلااهیلع  همطاف  کشا  ینارون ، ياه  هیآ  نیا  ندینش 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بش  نآ  .داد  یم  ربخ  ییادج  زا  شنانخس  ملسو و 

 . مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دمحم ، - 1
 . ص 645 ج 1 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 370 ؛ ج 3 ، بقانم ، - 2

ص 15. ج 2 ، یلاما ، یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 3
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ربمایپ هنیـس  يور  ار  دوخ  دندمآ و  ولج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  .دناوخ  شیوخ  دزن  ار  ءاسک _  باحـصا  شنازیزع _  یگمه 
يارب مالـسلا  هیلع  یلع  .دـش  يراج  زین  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  کشا  .دنتـسیرگ  دـنتخادنا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هللا یلص  ربمایپ  یلو  درادرب ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنیـس  يور  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ات  تساوخ  ناشیا  لاح  تیاعر 
: دومرف دش و  عنام  ملسو  هلآ  هیلع و 

ادـخ .دنـسر  یم  تداهـش  هب  هناـمولظم  نم  زا  سپ  ناـنآ  اریز  میوبب ؛ ار  ناـنآ  کـین  زین  نم  دـنیوبب و  ارم  هک  نک  ناـشیاهر  مردارب !
متسه ینانآ  نمشد  ریخاتسر ، زور  ات  نم  .ینیب  یم  متس  رایسب  نم  زا  سپ  مه  وت  ناج ! یلع  .دنک  تنعل  ار  ود  نیا  نالتاق  نانمشد و 

(1) .یشاب نمشد  نانآ  اب  وت  هک 

رد دوـمیپ و  ار  شرع  شحور  غرم  هک  دوـب  مالـسلا  هیلع  یلع  شراـی  نیرتزیزع  شوـغآ  رد  ملـسو  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رس 
، یناشیرپ هودنا و  اب  تشادن ، رت  شیب  يدنا  لاس و  تفه  زور ، نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .تفرگ  مارآ  دزیا  سدـق  هاگراب 
اب ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دش و  یم  ادج  شا  هداوناخ  وا و  زا  هنوگچ  هک  دید  مشچ  هب  ار  یتسه  راگزومآ  گرزب  یتوکلم  زاورپ 

.تشاذگ یم  او  هاکناج  یمغ  رد  مک  نس  نآ 

ردام تداهش 

ردام تداهش 

یلص ربمایپ  نارجه  مخز  دوب و  هدییاپن  مالسلا ، هیلع  نسح  سنوم  نیرتهب  ادخ و  هداتـسرف  نیرخآ  ياسرف  ناوت  تشذگرد  زا  يرید 
زین شردام  يرآ  .تسشن  شرهاوخ  ردپ و  ردارب ، وا ، لد  رب  يرگید  زوسناج  مخز  هک  دوب  هتفاین  مایتلا  وا  لد  رب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

.دوب هتسب  رفس  راب 

ص 76. ج 28 ، راونالاراحب ، - 1
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رادید هدعو  زا  دنسرخ  وا  .دنتـسیرگ  یم  نانآ  دز و  یم  دنخبل  ناشیور  هب  هناردام  مالـسلااهیلع  ارهز  .دیکرت  هرابود  ناکدوک  ضغب 
.رگید ینارجه  غاد  زا  نیگمغ  ناکدوک  ردپ و 

هلبق هب  ور  هک  یلاح  رد  درک و  نت  رب  نیگآ  رطع  هزیکاپ و  ياه  سابل  .دنزادنیب  هرجح  نایم  ار  شرتسب  ات  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف 
.دش شوماخ  ایند  رد  شدوجو  دیشروخ  ، (1) دوب

ءامسا .دنتفرگ  ار  ناشردام  غارس  سیمع  تنب  ءامسا  زا  دندش و  هناخ  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  نسح 
ءامـسا .تسین » ردام  تحارتسا  تقو  نآلا  هن ! : » دـنتفگ .تسا  تحارتسا  لاح  رد  ناشردام  هک  داد  خـساپ  اه  نآ  لاـح  تیاـعر  يارب 

« .تسا هتفر  ایند  زا  ناتردام  منازیزع ، : » تفگ

.دـنتخادنا وا  ناوتان  هدـید  تحارج  رکیپ  يور  ار  دوخ  دـندیود و  ردام  هرجح  لخاد  .دـنکآ  ار  هناخ  ياضف  ناکدوک  هیرگ  يادـص 
«. ...وگب نخس  نم  اب  ناجردام  : » دز یم  دایرف  هتسویپ  مالسلا  هیلع  نسح 

اهنت هنیدـم _  دجـسم  هب  یتـقو  .دز  یم  داـیرف  تسیرگ و  یم  هک  یلاـح  رد  ؛ دـیود دجـسم  يوـس  هـب  ردـپ ، ندرک  ربـخ  يارب  سپس 
ار دجـسم  توکـس  مالـسلا  هیلع  نسح  هیرگ  دیـسر ، ملـسو _  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رادزار  اهنت  مالـسلا و  هیلع  یلع  هاگتدابع 

: درک همزمز  بل  ریز  هتسکش  ییادص  اب  كانهودنا ، مالسلا  هیلع  یلع  .داد  ردپ  هب  ار  ردام  تداهش  ربخ  تسکش و 

یلست هک  زا  وت  زا  سپ  .يدوب  نم  شخب  یلست  اهنت  وت  ربمایپ ! رتخد  يا 

ص 590. ج 5 ، هباغلادسا ، - 1
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(1) .میوجب

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  یناوج  یناوجون و 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  یناوج  یناوجون و 

رد هرود  نآ  رد  .دوب  نامز  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینیـشن  هناخ  نارود  اب  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  ماـما  یناوج  یناوجون و  هرود 
يارب عاضوا ، یگتفشآ  ندید  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دیدرگ  اپرب  هفیقـس )  ) يارجام ینعی  ؛ دش تنایخ  یمالـسا  هعماج  تیمکاح  دنور 

لاس جـنپ  تسیب و  دیـشک و  رانک  تفالخ  زا  ار  دوخ  یلمع ) يرظن و   ) یلامتحا ياه  بیـسآ  زا  ناناملـسم  مالـسا و  ندـنام  ناما  رد 
هب هک  هاگ  نآ  اهنت  دروآ و  يور  اه  هعرزم  يرایبآ  هاچ و  ندنک  اه ، ناتسلخن  رد  راک  هب  نارود  نیا  رد  وا  .درب  رـس  هب  اوزنا  رد  مامت 

یمالـسا هعماج  یلک  عاضوا  رب  رود ، زا  هراومه  تفای و  یم  روضح  یـسایس  یعاـمتجا و  ياـه  ناـیرج  رد  دوب ، زاـین  وا  یهلا  شناد 
.دوشن فرحنم  یلصا  ریسم  زا  ات  تشاد  تراظن 

رد ردپ ، زا  لماک  يرادرب  نامرف  اب  وا  .تشاذگ  یم  رس  تشپ  ار  دوخ  تفرشیپ  نارود  اه ، لاس  نیا  رد  زین  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  ماما 
یم یتیرومأم  ردـپ  زا  هاگره  تخادرپ و  یم  يزرواشک  ياهراک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  کـمک  نآرق و  شزومآ  هب  اـه  لاـس  نیا 

يوـس زا  مالـسلا  هـیلع  نـسح  ماـما  هذـبر .»  » اـت رذوـبا  نرک  یهارمه  هنوـمن ، يارب  .داد  یم  ماـجنا  لکـش  نیرتـهب  هـب  ار  نآ  تفاـی ،
ار وا  رذابا ، ترضح  توسک  شیپ  ناملسم  مالسا و  زرابم  گرزب  هب  مارتحا  يادا  يارب  ات  تفای  روتسد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

لحم ات 

.188 صص 186 -  ج 43 ، راونالا ، راحب  - 1
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یم رد  نارود  نیا  رد  هک  ییاه  گنج  رد  ات  تفای  یم  تیرومأم  ردـپ  يوس  زا  هاگ  نینچ  مه   (1) .دنک یهارمه  هذبر _  شدیعبت _ 
(2) .دبای روضح  تفرگ ،

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  جاودزا 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  جاودزا 

تسرپ توهش  يارب  دننک ، راد  هشدخ  ار  نانآ  كانبات  هرهچ  ات  دندیشوک  یم  هراومه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  هک  اج  نآ  زا 
یم یفرعم  يدرف  ار  وا  نانمـشد  .دـنداد  یم  تبـسن  ناـشیا  هب  ار  ییاوراـن  ياـه  تمهت  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  ماـما  هرهچ  نداد  هولج 

تسردان ياه  ماهتا  نیا  جوم  .داد  یم  قالط  درک و  یم  جاودزا  هتـسویپ  هتـشاد و  اه  نز  هب  يرفاو  هقالع  هّللاب _  ذوعن  هک _  دندرک 
.دیدرگ زاغآ  یقیناود  روصنم  تفالخ  هرود  زا 

ینابیتشپ زا  يریگولج  يارب  نایولع و  ياه  مایق  یبوکرـس  يارب  دوب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  نیرت  تخـسرس  زا  یکی  وا 
لها هرابرد  یلعج  ياهربخ  شخپ  اب  وا  .درک  یمن  راذـگ  ورف  یـششوک  چـیه  زا  دوخ ، يدادبتـسا  تموکح  میکحت  نانآ و  زا  مدرم 

ار مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دنلب  هاگیاج  هرهچ و  ات  دیـشوک  یم  اه  غورد  هنوگ  نیا  ندنکارپ  هب  نارگید  قیوشت  مالـسلا و  مهیلع  تیب 
.دزاس راد  هشدخ 

یبلط و تردـق  هزیگنا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  درک  نایب  مامت  یمرـش  یب  اب  ناسارخ ، مدرم  هب  باطخ  دوخ  ینارنخـس  رد  وا 
شرسپ هک  نیا  ات  دنتشک  ار  وا  شنارای  هک  درک  طارفا  يا  هزادنا  ات  دز و  یم  فلتخم  ياه  گنج  هب  تسد  یهاوخ  هدایز 

 . 116 صص 112 _  ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
 . 110 صص 108 _  ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 2
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داد قالط  درک و  جاودزا  ردق  نآ  دروآ و  يور  اه  نز  هب  هنیدم  هب  تشگزاب  هیواعم و  اب  حلـص  زا  سپ  زین  وا  .دـمآ  راک  يور  نسح 
(1)! درم دوخ  رتسب  رد  هک 

، دـندوب ریذـپرثا  نآ  تاـغیلبت  یتموکح و  هاگتـسد  زا  هک  یناگدنـسیون  زا  تسیاـشان  ياـه  تمهت  اـه و  فیرحت  هنوگ  نیا  یناوارف 
ماما نارسمه  رامش  هک  دش  نیا  هجیتن  .تشاذگ  ياجرب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يراگن  هریـس  یـسیون و  خیرات  رد  كانلوه  یباتزاب 
.دنا هدرک  نایب   (2) رفن دصیـس  ای  هاجنپ و  تسیود و  ار  نانآ  رامـش  یخرب  یتح  .دنا  هتـشون  نت  دـصراهچ  ات  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

(3) .دنا هدرمشرب  زینک  تصش  دص و  کی  نز و  داتفه  ار  اه  نآ  رامش  زین  یخرب 

هک تسا  نیا  اعدم  نیا  ّدر  رب  دنـس  نیرتایوگ  .دهد  یم  ناشن  ار  اهربخ  نیا  ندوب  یقیقح  ریغ  راکـشآ  ضقانت  دیدش و  فالتخا  نیا 
(4) .تسین رت  شیب  رفن  تسیب  زا  زین  ترضح  نآ  نادنزرف  رامش  .تسین و  تسد  رد  سانشان  نارسمه  نیا  زا  زین  یناشن  مان و  چیه 

: زا دنا  ترابع  ترضح  نارسمه  زا  نت  ود 

(5) هیرازف هلوخ   _ 1

سابتقا . 312 صص 309 _  ج 3 ، رهوجلا ، نداعم  بهذلا و  جورم  يدوعسملا ، نیسحلا  نب  یلع  - 1
 . ص 30 ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 2

ص 173. ج 44 ، راونالاراحب ، - 3

ص 173. ج 44 ، راونالاراحب ، - 4
.دناسر تداهش  هب  تخاس و  مومسم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نانمشد  کیرحت  هب  هک  تسا  ینز  نامه  وا  - 5
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نب دمحم   » رـسمه مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  اب  جاودزا  زا  شیپ  يو  .تشاد  ترهـش  لامک  ییاناد و  هب  هک  دوب  هیرازف  روظنم  رتخد  وا 
هب دوخ  دایز ، ناراگتساوخ  دوجو  اب  دیسر ، تداهـش  هب  لمج  نینوخ  گنج  رد  شرـسمه  یتقو  .تشاد  رـسپ  هس  وا  زا  دوب و  هحلط »
وا تفریذپ و  ار  يو  داهنشیپ  زین  ماما  .درک  راذگاو  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  هب  ار  راک  نیا  درک و  هقالع  زاربا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
هب اروشاـع  زور  ناـیرج  رد  هک  دوـب  ینثم » نسح   » هب فورعم  نسح » نب  نسح   » زین جاودزا  نیا  هجیتـن  .دروآ  رد  دوـخ  جاودزا  هب  ار 

قیفوت مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رمع  رخآ  ات  گرزب  يوناب  نیا   (1) .دندنادرگزاب هنیدم  هب  ار  وا  دنام و  هدنز  یلو  دش ، حورجم  تدش 
(2) .تشاد ار  ناشیا  يرسمه 

(3) ثعشا رتخد  هدعَج   _ 2

.دناسر تداهش  هب  تخاس و  مومسم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نانمشد ، کیرحت  هب  هک  تسا  ینز  نامه  وا 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  نادنزرف 

هراشا

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  نادنزرف 

یخرب هک  تسا  رفن  هدزناپ  اه  نآ  هرابرد  روهـشم  رظن  .تسا  توافتم  زین  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نادنزرف  رامـش  هرابرد  اه  هاگدید 
.میزادرپ یم  اه  نآ  یفرعم  هب  تسخن  هک  دنا  هدش  یمخز  ای  دیهش و  نایرج  نآ  رد  دنا و  هدوب  زین  البرک  هثداح  رد  نانآ  زا 

ینّثم نسح  هب  فورعم  نسحلا  نب  نسح  . 1

 . ص 173 ، 44 راونالا ، راحب  - 1
ص 173. ج 44 ، راونالاراحب ، - 2
ص 173. ج 44 ، راونالاراحب ، - 3
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، راک نیا  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تافوقوم  اه و  هقدـص  تسرپرـس  دوخ  نامز  رد  هک  دوب  اـسراپ  روشناد و  يدرم  وا 
ماما داـماد  يو  .تفاـی  روضح  ـالبرک  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  دوخ  يومع  هارمه  هب  یناوج  رد  وا  .داد  یم  جرخ  هب  رظن  تقد 

تکاله هب  نانمشد و  اب  گنج  زا  سپ  زین  اروشاع  زور  .دوب  شرسمه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  دوب و  زین  مالسلا  هیلع  نیسح 
يو نوخ  زا  دعـس  رمع  دوب ، وا  ییاد  هک  هجراخ  نب  ءامـسا  يرگ  یجنایم  اب  دـش و  حورجم  تدـش  هب  ناـنآ  زا  نت  هدـفه  ندـیناسر 

نانمشد ربارب  رد  ینثم  نسح  يدنمتریغ  نامیا و  هجهل ، تحارص  یلو  تفای ، دوبهب  تشگزاب و  هنیدم  هب  وا  .تشکن  ار  وا  تشذگ و 
(1) .دسرب تداهش  هب  هدش و  مومسم  یگلاس  نس 35  رد  کلملادبع  روتسد  هب  هک  دش  ببس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

نسحلا نب  مساق  . 2

مه نم  ایآ  : » دیسرپ ترضح  زا  .دینش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخـس  یتقو  اروشاع  بش  .دوب  يور  ابیز  دیـشر و  یناوجون  مساق 
هیلع ماـما  .رت » نیریـش  لـسع  زا  : » داد باوج  مساـق  .تسا » هنوگچ  وت  دزن  گرم  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  ماـما  موش »؟ یم  دیهـش  ادرف 

(2)« .يوش یم  دیهش  زین  وت  يرآ  : » دومرف مالسلا 

: دناوخ زجر  هنوگ  نیا  دش و  هدامآ  هزرابم  يارب  اروشاع  زور  يو 

کنیا .منیما  هدیزگرب و  ربمایپ  هون  نسح  رسپ  نم  متسه ، هک  نم  دیناد  یمن  رگا 

 . ص 167 ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
 . ص 62 ج 3 ، ثداوحلا ، عیاقولا و  یبوبلم ، رقاب  خیش  - 2
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.دناشچن شتمحر ، ناراب  زا  امش  هب  دنوادخ  .تسا  امش  راتفرگ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح 

دوب و اـبیز  رایـسب  هک  دـمآ  نادـیم  يوـس  هب  اـه  همیخ  زا  یناوـجون  دـیوگ : یم  نمـشد  هاپـس  زا  يدرف  .درک  هلمح  نمـشد  هب  سپس 
هب هناتخسرس  دز : دایرف  يدزَا  دعس  نب  رمع و  .تشاد  نت  رب  يدنلب  نهاریپ  تسد و  رد  يریـشمش  .دیـشخرد  یم  هام  دننام  شتروص 
ارم دـنک و  هلمح  نم  هب  یتح  رگا  مسق ، ادـخ  هب  .نک  اهر  ار  ناوجون  نیا  : » دـیوگ یم  وا  هب  ملـسم  نب  دـیمح  .درک  مهاوخ  هلمح  وا 

تفریذـپن و وا  یلو  دـنزاس » مامت  ار  شراک  دـنا ، هتفرگ  ار  وا  رود  هک  ینانامه  راذـگب  .تشاد  مهاوخن  يراـک  وا  هب  دـیامن ، یمخز 
يور زا  داد و  رارق  دوخ  ریـشمش  فده  ار  مساق  رـس  درک و  نیمک  سپـس  .موش  رو  هلمح  وا  هب  دیاب  نم  دنگوس ، ادخ  هب  داد : خساپ 

.تخادنا نیمز  رب  بسا 

ات دمآ  ولج  هرابود  يدزا  دعس  نبورمع  .دناسر  وا  رس  يالاب  تعرس  هب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دز  ادص  ار  شیومع  مساق 
رد دندش و  رو  هلمح  یهورگ  تروص  هب  وا  يرای  يارب  رکشل  .درک  عطق  ار  وا  تسد  ترضح  ریشمش  یلو  دناسرب ، تداهش  هب  ار  وا 

.تسا نداد  ناج  لاح  رد  مساق  دـید  یلو  تخاس ، هدـنکارپ  ار  اه  نآ  ماما  .دـنام  نانآ  ياه  بسا  مس  ریز  مساق  ندـب  ماگنه ، نیمه 
: دومرف هاگ  نآ 

يدوس وت  لاـح  هب  وا  باوج  اـی  دـهدن  ار  تباوج  وا  ینزب و  ادـص  ار  وا  هک  تسا  راوـشد  تیوـمع  يارب  ردـق  هچ  دـنگوس ، ادـخ  هب 
(1) .دشاب هتشادن 

.609 صص 607 _  ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  - 1

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یناگدنز  هب  یلیلحت  يدرکیور  نسح :  www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 36 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13326/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:26

( ربکا هللادبع  هب  فورعم   ) نسحلا نب  هللادبع  . 3

زور رد  گـنج  یتعاـس  زا  سپ  تفاتـش و  شیومع  يراـی  هب  ـالبرک  رد  هک  دوب  مالـسلا ، هیلع  یبـتجم  ماـما  نادـنزرف  هلمج  زا  زین  وا 
مالـسلا هیلع  یلع  ياهزجر  زا  هتفرگرب  هک  وا  ياهزجر  زا  يا  هنومن  .دیـسر  تداهـش  هب  یمرـضخ  بیبش  نب  یناه  تسد  هب  اروشاـع 

: تسا هنوگ  نیا  دوب ،

یم رد  ياـپ  زا  ار  ناـفلاخم  درب و  یم  هلمح  تبیهرپ  هشیب  ياهریـش  دـننام  هک  متـسه  ردـیح  نادـنزرف  زا  نم  دیـسانش ، یمن  ارم  رگا 
(1) .منک یم  ناشدوبان  ریشمش  اب  مزو و  یم  تخس  ینافوت  دننام  نانمشد  رب  .دروآ 

( رغصا هللادبع  هب  فورعم   ) نسحلا نب  هللادبع  . 4

هیلع نیسح  ماما  یتقو  .دوب  هدمآ  البرک  هب  شناردارب  شوداشود  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هارمه  هب  هک  دوب  هلاس  هدزای  یکدوک  وا 
اه همیخ  زا  دینـش و  ار  شیومع  تبرغ  يادص  هللادبع  درک ، یم  يرپس  ار  ناشرمع  تاظحل  نیرخآ  دوب و  هاگلتق  لادوگ  رد  مالـسلا 

همیخ هب  ار  وا  ات  دیشوک  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  .دوب  هدرپس  مالسلااهیلع  بنیز  شرهاوخ  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  .دیود  نوریب 
: دز دایرف  دناسر و  ومع  هب  ار  دوخ  ناود  ناود  هللادبع  یلو  دننادرگرب ، همیخ  هب  ار  وا  هک  داد  روتسد  نادیم  زا  زین  ماما  .دنادرگزاب  اه 
ار دوخ  نمشد  دارفا  زا  یکی  هاگان  .دش  تبحص  مرگ  وا  اب  تخادنا و  ماما  شوغآ  رد  ار  دوخ  و  .موش » یمن  ادج  میومع  زا  ادخ  هب  »

شیومع زا  عافد  يارب  ار  شتسد  هللادبع  .دناسرب  تداهش  هب  ار  ماما  ات  درب  الاب  ار  شریشمش  هدیناسر و  اه  نآ  هب 

 . ص 380 ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  - 1
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ربص مزیزع  : » دومرف وا  ندرک  مارآ  يارب  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  كدوک  ماـما  .درک  عطق  ار  هللادـبع  تسد  ریـشمش  یلو  دروآ ، ولج 
.دیناسر تداهش  هب  داد و  رارق  دوخ  ریت  فده  ار  وا  هلمرح  هظحل ، نیا  رد  .يور » یم  تدج  رادید  هب  يدوز  هب  هک  شاب  هتشاد 

نسحلا نب  رشب  . 5

(1) .دنا هدرک  دای  البرک  نادیهش  هرمز  رد  زین  ار  وا  ناسیون ، خیرات  زا  یخرب 

نسحلا نب  رکبوبا  . 6

ار وا  لتاق  .دیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  هتشاد و  روضح  البرک  هنحص  رد  زین  وا  .دوب  هلمَر  هللادبع ، وا و  ردام 
: تسا هدورس  نینچ  وا  گوس  رد  هبق  نب  نامیلس   (2) .دنا هتشون  يونغ  هبقع  نب  هللادبع 

(3) .تسام زا  يرگید  ریش  ياه  تعاجش  روآدای  هک  دش  هتخیر  نوخ  زا  ییاه  هرطق  يونغ  هلیبق  دزن 

نسحلا نبورمع  . 7

خاک رد  .دـش  راپـسهر  ماش  هفوک و  ياهرهـش  هب  ناریـسا  هلفاق  هارمه  هب  اج  نآ  زا  تفر و  البرک  هب  هک  هدوب  هلاس  هدزاـی  یکدوک  وا 
، دوب هتفای  شرورپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ  يومع  ناماد  رد  هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  لاسدرخ  دنزرف  نیا  دیزی 

 . ص 610 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  - 1
ص 149. رودصملا ، هثفن  مومهملا و  سفن  یمق ، سابع  خیش  ص 330 ؛ نیسحلا ، لتقم  مرقم ، قازرلادبع  - 2

ص 330 نیسحلا ، لتقم  مرقم ، قازرلادبع  - 3
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کچوک هزیگنا  هب  نینچ  مه  دوخ و  تردق  هبلغ و  شیامن  يارب  دیزی  .دیزگ  نادـند  هب  تریح  تشگنا  دـیزی  هک  دـیرفآ  يا  هسامح 
یتـشک دـلاخ  مرـسپ  اـب  يرـضاح  : » تفگ درک و  ور  دوـب  هداتـسیا  سلجم  زا  يا  هشوـگ  رد  هک  نسح  نبورمع  هـب  ناریـسا ، ندرمش 
داجـس ماـما  مالـسلااهیلع و  بـنیز  ترـضح  ياـه  يرگاـشفا  زا  ار  سلجم  نارــضاح  رظن  هلیــسو  نیدـب  تساوـخ  یم  وا  يریگب .»؟

: داد هنوگ  نیا  ار  دیزی  خساپ  ورمع  یلو  دنک ، فرصنم  مالسلااهیلع 

اب ات  ترـسپ  هب  يرجنخ  هدب و  نم  هب  يرجنخ  یتسه ، ییامزآروز  یپ  رد  اعقاو  رگا  یلو  تسا ، هدـنامن  نتفرگ  یتشک  يورین  نم  رد 
مشک یم  ار  وا  نم  ای  دناسر و  یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  هللا و  لوسر  مدج  هب  ارم  دشک و  یم  ارم  وا  ای  .میگنجب  مه 

.منک یم  قحلم  هیواعم  شردپ  نایفسوبا و  شدج  هب  و 

ینمشد زا  تسد  نانیا ، گرزب  کچوک و  هک  نیا  لثم  تفگ : بل  ریز  مشخ  اب  هدروخ و  هکی  لاسدرخ  نیا  هناعاجش  خساپ  زا  دیزی 
! دنراد یمنرب  ام  اب 

كدوک زونه  وا  : » دـنتفگ .دیـشکب  ار  وا  تسا ، هدـش  غلاـب  رگا  دـنیبب  :» دیـشک داـیرف  ور ، نیا  زا  .دورن  شیوربآ  رت  شیب  اـت  تساوخ 
(1) .دریگب هدینشان  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دنزرف  نیشتآ  مالک  شزوس  دش  روبجم  زین  وا  تسا .»

نسحلا نب  دیز   _ 8

رب ار  ادـخ  لوسر  تاقدـص  یتسرپرـس  يو  .دوب  راوگرزب  دنمتواخـس و  يدرم  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  دـنزرف  نیرت  گرزب  دـیز 
نامز ات  ار  تیلوئسم  نیا  تشاد و  هدهع 

 . ص 105 نازحالا ، ریثم  یّلح ، امن  نبا  - 1
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راد هدهع  هک  یصخش  نامه  هب  يا  همان  دیـسر ، تردق  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  یتقو  .تشاد  هدهع  رب  کلملادبع  نب  نامیلـس  تفالخ 
یشنم و گرزب  رد  يرایسب  نارعاش  .دننادرگزاب  وا  هب  ار  شتیلوئسم  ات  داد  روتسد  تشون و  دیدرگ  تاقدص  یتسرپرـس  زا  دیز  لزع 

دارفا مان   (1) .دنا هتشاد  ساپ  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  راوگرزب  دنزرف  نیا  هاگیاج  دنا و  هدادرـس  ینالوط  ياه  هدیـصق  وا  ناسحا 
(2) .تسا هدمآ  یخیرات  ياه  باتک  رد  ماما  نادنزرف  ناونع  هب  زین  يرگید 

ردپ تداهش 

ردپ تداهش 

هب يدارم  مجلم  نبا  ریـشمش  هبرـض  رثا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرجه ، لاس 40  ناضمر  هاـم  مکی  تسیب و  بش  هاگرحـس  رد 
هتفر و دجسم  هب  دوخ  ات  تساوخ  هزاجا  دوب ، نارگن  ردپ  لاح  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هثداح ، هاگرحـس  رد  .دیـسر  تداهش 

(3) .تشادرب ماگ  دجسم  يوس  هب  تفریذپن و  مالسلا  هیلع  یلع  یلو  دناوخب ، ردپ  ياج  هب  ار  تعامج  زامن 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  .تخاس  نوگرگد  ار  ملاع  وا  هبعکلا » ِّبَر  ُتُزف َو   » يادص دعب ، یتعاس  دیسر و  دجسم  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
: دومرف یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  هراومه  مالسلا  هیلع  یلع  دندرک ، ریگتسد  ار  مجلم  نبا  یتقو  .دیناسر  ردپ  هب  ار  دوخ 

هب يروخ  یم  دوخ  هچ  ره  .میتسه  ششخب  تشذگ و  نادناخ  ام  مرسپ ! نک ، ارادم  ریسا  اب  مرسپ !

 . 23 صص 20 _  ج 2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 1
ص 269. ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  ص 213 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعا  کن : رت  شیب  هعلاطم  يارب  - 2

 . 58 صص 55 _  ج 1 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  ماما  هایح  یشرق ، فیرش  رقاب  - 3
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ادابم .نک  صاصق  ار  وا  هبرـض ) کی   ) رادـقم نیمه  هب  متفر  ایند  زا  نم  رگا  .ناـشونب  زین  وا  هب  یـشون  یم  دوخ  هچ  نآ  هدـب و  زین  وا 
دوخ هک  مدنام  هدنز  رگا  یلو  .دـشاب  راه  گس  رگا  یتح  دـیزیهرپب  ندرک  هلثم  زا  مدینـش : ادـخ  لوسر  تّدـج  زا  هک  ینک  شا  هلثم 

تشذگ و زج  دوخ ، هب  راکمتـس  راکهانگ و  هب  تبـسن  هک  میتسه  ینادناخ  ام  .مرتدونـشخ  تشذـگ  هب  نم  منک و  هچ  وا  اب  مناد  یم 
(1) .درک میهاوخن  يراک  تمارک 

نانآ ندرک  مارآ  يارب  ولگ  رد  نیگنـس  ضغب  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .دنتـسیرگ  یم  مدرم  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
: تفگ نخس 

هک ار  يادخ  شیاتـس  .تسا  هوکـش  اب  شتوربج  تمظع و  اب  شیراگدیرفآ  رد  .تساتکی  یگنادواج  نیع  رد  هک  ار  يادخ  شیاتس 
رد و  ملـسو _  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناردپ _  نیرتهب  رد  ار  دوخ  گوس  .دینادرگ  وکین  نادناخ  ام  رب  ار  دوخ  ینیـشناج 

برغ قرش و  مالـسلا )  هیلع  یلع   ) وا تبیـصم  .میهاوخ  یم  شاداپ  وا  زا  هدراذگ و  ادخ  باسح  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يازع 
يارب يراکتمدخ  نآ  اب  تشاد  دـصق  هک  تشاذـگن  یقاب  دوخ  زا  مهرد  دـصراهچ  زج  وا  دـنگوس ، ادـخ  هب  .درک  راوگوس  ار  ناهج 

ماما و رفن  هدزاود  ، تفالخ رما  هدنراد  هک  هدومرف  نم  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  .دنک  يرادـیرخ  شا  هداوناخ 
(2) .ددرگ مومسم  ای  هتشک  هک  نآ  زج  تسین ، رفن  هدزاود  ام  زا  کی  چیه  دوب و  دنهاوخ  وا  ناگدیزگرب  نادناخ و  زا  ربهر 

رـضاح ار  مجلم  نبا  ات  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تفاتـش ، یقاب  راید  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  زور  ناـمه  رد  سپس 
.تشک ار  وا  يریشمش  هبرض  اب  سپس  .دننک 

 . ص 297 ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
 . ص 363 ج 3 ، راونالاراحب ، - 2
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مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هتسجرب  ياه  یگژیو  مود : لصف 

هراشا

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هتسجرب  ياه  یگژیو  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

يرهاظ ياه  یگژیو 

يراتفر یقالخا و  ياه  یگژیو 

يرهاظ ياه  یگژیو 

ماما لیامش  هرهچ و  . 1

يدایز تهابش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هرهچ  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرایـسب  تایاور  رد 
: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  .دنتشاد 

(1) .تسا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  یلع ، نب  نسح 

هتشابنا و شرس  يوم  ياه  هدوت  .دز  یم  قرب  يا  هدنشخرد  یهایس  شنامشچ  رد  دییارگ و  یم  یخرس  هب  هک  تشاد  يدیفـس  هرهچ 
هن هنایم  یتماق  کـیراب و  يرمک  .دیـشخرد  یم  هرقن  دـننام  شندرگ  تشاد و  هاـتوک  یتالـضع  اـه و  ناوختـسا  .دوب  هدـیچیپ  مه  هب 

تشاد و نیکمن  يا  هرهچ  .درک  یم  باـضخ  ار  شنـساحم  شیاـهوم و  هایـس ، گـنر  اـب  هراوـمه  .تشاد  هاـتوک  هن  دـنلب و  نادـنچ 
(2) .دوب هنیدم  ياه  هرهچ  نیرتابیز  زا  شیامیس 

 . ص 364 ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
 . ص 17 ناموصعم ، هریس  نیما ، نسحم  دیس  - 2
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ماما رتشگنا  شقن  . 2

هیلع قداص  ماـما  زا  .دوب  هتـسب  شقن   (1)« هِّلل ُهزِعلَا   » ترابع مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رتشگنا  رب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
.تسا هدوب   (2)« هّللدمحلا  » ناشیا رتشگنا  نیگن  شقن  هک  تسا  لقن  زین  مالسلا 

يراتفر یقالخا و  ياه  یگژیو 

هراشا

يراتفر یقالخا و  ياه  یگژیو 

اه لصف  ریز 

تمصع . 1

تدابع . 2

ادخ زا  سرت  . 3

رارسا زا  یهاگآ  شناد و   _ 4

ینادنخس يرونخس و  . 5

نآرق اب  ینیشن  مه  . 6

ینابرهم . 7

تشذگ راثیا و  . 8

يزاون نامهیم  . 9

يرابدرب . 10

نارگید ياهزاین  ندروآرب  یگدنشخب و  . 11

ینتورف . 12
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تعاجش . 13

تمصع . 1

تمصع . 1

نتشاد تسا و  یشومارف  هابتـشا و  هانگ و  هنوگ  ره  زا  يرود  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  یگژیو  نیرتالاو  نیرترب و 
هغلاب تجح  نآرق و  نابهگن  تعیرش و  رادساپ  وا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  اریز  تسا ؛ يرورض  وا  يارب  یگژیو  نیا 
كاپ يونعم  يدام و  ياه  شیـالآ  همه  زا  دـیاب  دراد ، هدـهع  رب  ینیگنـس  هفیظو  نینچ  هک  یـسک  تسا و  یتسه  ملاـع  رد  دـنوادخ 

.دشاب

: دشاب رادروخرب  یگژیو  نیا  زا  دیاب  زین  نآ  زا  شیپ  هکلب  تماما ، نارود  رد  اهنت  هن  فده ، نیا  ندروآرب  يارب  ماما  نیاربانب ،

(33 بازحا :  ) .اریهطَت مُکَرِّهَُطی  ِتیَبلا و  َلهَا  َسجِّرلا  مُکنَع  ُبِهُذِیل  هّللا  ُدیُری  اّمنِا 

.دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیادزب و  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  هنوگره  ات  تسا  هتساوخ  دنوادخ 

زا دـناد و  یم  وا  هداوناخ  ربمایپ و  نادـنزرف  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  نیلقث ، ثیدـح  هب  هراشا  اب  تنـس  لـها  گرزب  رـسفم  یـسولآ 
: هک دنک  یم  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . ص62 ج11 ، راونالاراحب ، ص473 ؛ ج6 ، یفاک ، لوصا  اب  ص54 ؛ ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلارابخا  نویع  قودص ، خیش  - 1
ص 258 ج 43 ، راونالاراحب ، - 2
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(1)  . مالسلا هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  مالسلااهیلع ، همطاف  مالسلا ، هیلع  یلع  نم ، تسا ؛ هدش  لزان  رفن  جنپ  نأش  رد  هیآ  نیا 

ییابع ریز  ار  مالسلاامهیلع  نینسح  مالسلا و  هیلع  یلع  مالـسلااهیلع ، همطاف  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دیازفا یم  وا 
!.« نادرگ ناش  كاپ  نک و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  سپ  .دنتسه  نم  تیب  لها  نانیا  ایادخ ! دومرف : درک و  عمج 

: دیوگ یم  هعیش ، هاگدید  زا  يوریپ  اب  نایاپ  رد  وا 

مالسلا هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  مالسلااهیلع ، همطاف  مالسلا ، هیلع  یلع  سپ  .تسا  تمصع  نامه  ناهانگ ، زا  يرود   » ریـسفت
(2) .دنشاب یم  موصعم  دنرود و  یتشز  هانگ و  زا 

تدابع . 2

تدابع . 2

: دومرف یم  ناشیا  يونعم  لاح  نایب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تشاد  ناوارف  یمامتها  يراد  هدنز  بش  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

هشیمه .دروآ  یم  ياج  هب  هنهرب  ياپ  اب  هاگ  هدایپ و  تروص  هب  جح  رایـسب  .دوب  دوخ  نامز  مدرم  نیرتدباع  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
« کـّیَبل َمُهّللَا  کـیَبل  : » تفگ یم  خـساپ  دینـش ، یم  ار  اوـنَمآ » َنیذـلا  اـهُّیَا  اـی   » هیآ هاـگ  ره  دـندید و  یم  رکذ  نتفگ  لاـح  رد  ار  وا 

(3) .ماوت نامرف  هب  شوگ  ادنوادخ ،

: دناوخ یم  هنوگ  نیا  ار  ادخ  درک و  یم  اعد  رایسب  شزامن ، تونق  رد  هراومه  ماما 

.تساسران ناوتان و  وت  ربارب  رد  اه  شناد  ناریح و  وت  كرد  رد  اه  مهف  ناگدنامرد ! هاگهانپ  يا 

 . ص 24 ج 12 ، یناعملا ، حور  ریسفت  يدادغب ، یسولآ  دومحم  نیدلا  باهش  - 1
 . ص 24 ج 12 ، یناعملا ، حور  ریسفت  يدادغب ، یسولآ  دومحم  نیدلا  باهش  - 2

 . ص 331 ج 43 ، راونالاراحب ، - 3
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وت .یتـسه  راـبدرب  اـناد و  راـک  نآ  رد  یناد و  یم  هک  ار  هچ  نآ  ینیب  یم  دوخ  وت  .تسا  هنادواـج  هک  یمّویق  هدـنز و  راـگدرورپ  وت 
.يوش عقاو  انگنت  رد  هک  نآ  نودـب  ینک ؛ يریگولج  يراک  ره  ماجنا  زا  یناوت  یم  يراد و  ار  ناـهنپ  ره  نتخاـس  راکـشآ  رب  تردـق 
ناهنپ اه  هنیـس  رد  هچ  نآ  زا  وت  .دریگ  یم  همـشچرس  وت  تساوخ  زا  نآ  زاغآ  هک  ناـس  ناـمه  تسوت ؛ يوس  هب  زیچ  همه  تشگزاـب 

هک ره  ات  يا  هتشاداو  اه  لقع  رب  هدوب  تدوخ  بیغ  هنازخ  رد  ار  هچ  نآ  .تسا  هدش  ارجا  يا  هتساوخ  ار  هچ  نآ  .یهاگآ  دنراد ، یم 
اتکی ییاناد و  اونش و  وت  هک  یتسار  هب  .ددرگ  هدنز  لیلد  يور  زا  دوش ، هدنز  هک  ره  دوش و  دوبان  راک  نآ  لیلد  يور  زا  ددرگ  دوبان 

.ییانیب و 

نآ رد  .مدـش  اهنت  تفر و  نایم  زا  مغیت  شرب  هک  یماگنه  ات  ما  هدرکن  راذـگورف  دوخ  شالت  زا  نم  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ایادـخراب !
هک نیا  ات  .مریگب  ار  نایعیـش  نوخ  نتخیر  شکرـس و  نمـشد  نیا  يولج  ات  مدرک ) ربص  و   ) .مدرک يوریپ  مدوخ  ناگتـشذگزا  تقو 

دنتساوخ یم  هکار  یهار  .مداد  رد  نت  اه  نآ  هتساوخ  هب  مدرب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  .مدرک  ظفح  دندرک ، ظفح  نم  يایلوا  ار  هچ  نآ 
دوبان دـتفا و  ریخأت  يرای  نیا  هچرگ  یتسه ؛  نآ  نابیتشپ  نیرتهب  قح و  روای  اـهنت  وت  هک  دـسرب  ارف  وت  يراـی  اـت  متفگن  چـیه  متفر و 

(1) .دشک ازارد  هب  یکدنا  نمشد  ندش 

ادخ زا  سرت  . 3

ادخ زا  سرت  . 3

وا زا  یتقو  .دش  یم  درز  شا  هرهچ  گنر  دیزرل و  یم  ادخ  سرت  زا  شندـب  مامت  تفرگ ، یم  وضو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هاگره 
: دومرف یم  دندیسرپ ، یم  هراب  نیا  رد 

(2) .دزرلب شیاضعا  دنک و  رییغت  شگنر  وا  سرت  زا  دوش ، یم  وا  هاگرد  هب  یگدنب  هدامآ  هک  یماگنه  دیاب  ادخ  دبع  هدنب و 

همزمز هنوگ  نیا  داتسیا و  یم  رد  رانک  تفر ، یم  دجسم  هب  زامن  يارب  هاگره 

ص 145 تاوعدلا ، جهم  سوواط ، نبا  دیس  - 1
ص 339. ج 43 ، راونالاراحب ، ص 14 ؛ ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 2
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: درک یم 

! نم ناگدنب  يا  هک  يا  هدومرف  دوخ  وت  .تسا  هدمآ  وت  دزن  هب  رادرک  دب  رادرک ، وکین  يا  .تسا  هدمآ  تهاگرد  هب  تنامهم  ایادـخ !
زا ما ، هدرک  هانگ  یتشز و  هچ  نآ  هک  دنگوس  تلالج  تمظع و  هب  راکهانگ  نم  يا و  هدنـشخب  وت  نونکا  .دیرذگب  نارگید  هانگ  زا 

(1) .هدنیاشخب يا  رذگ  رد  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دای هب  یتقو  .درک  یم  هیرگ  تخـس  داتفا ، یم  ربق  دای  هب  هاگره  .تسیرگ  یم  داتفا  یم  گرم  دای  هب  مالـسلا )  هیلع  نسح  ماما   ) یتقو
دنوادخ يارب  ار  دوخ  ياهرادرک  هاگره  .تسیرگ  یم  داتفا ، یم  طارص  لپ  زا  نتشذگ  دای  هب  هاگره  .درک  یم  هلان  داتفا ، یم  تمایق 

دای هب  ار  خزود  تشهب و  هاگره  .دیزرل  یم  شندـب  داتـسیا ، یم  زامن  هب  یتقو  .تفر  یم  شوه  زا  درک و  یم  يا  هلان  تفگ ، یم  زاب 
(2) .تسج یم  يرود  وا  منهج  شتآ  زا  تساوخ و  یم  ار  تشهب  ادخ  زا  هدیزگ ، رام  دننام  .تسیرگ  یم  دروآ  یم 

ییالاو ماقم  هک  دییرگ  یم  ارچ  امـش  دندیـسرپ : .دیرگ  یم  هک  هک  دندید  ار  وا  دش ، راکـشآ  شا  هرهچ  رد  گرم  راثآ  هک  یماگنه 
تسیب هک  امش  .تسا  هدومرف  امـش  دروم  رد  ار  رهگالاو  نانخـس  نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیراد و  شلوسر  ادخ و  دزن 

: دومرف یم  خساپ  رد  دیا ؟ هدرک  میسقت  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ياه  ییاراد  همه  راب  هس  دیا و  هدروآ  ياج  هب  جح  هدایپ  هبترم 

(3) .مناتسود يرود  زا  يرگید  تمایق و  زور  سرت  زا  لوا  میرگ : یم  لیلد  ود  هب 

ص 339. ج 43 ، راونالاراحب ، ص 17 ؛ ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
 . ص 339 ج 43 ، راونالاراحب ، - 2
ص 332. ج 43 ، راونالاراحب ، - 3
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رارسا زا  یهاگآ  شناد و   _ 4

رارسا زا  یهاگآ  شناد و   _ 4

هقالع .دوب  رادـیدپ  ناشیا  رد  یکدوک  زا  شناد  راثآ  .دوب  دوخ  نامز  دارفا  نیرتدنمـشناد  نیرت و  هاگآ  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
رطاـخ هب  ار  یحو  نانخـس  دـنک و  ادـیپ  روضح  دجـسم  رد  زور ، ره  هک  تشاد  یم  نآ  رب  یکدوک  رد  ار  وا  يزوـمآ  ملع  هب  يدـنم 

(1) .دیامن وگزاب  ردام  يارب  دراپسب و 

دندوب هتـسشن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درگ  ارح  هوک  ياه  یکیدزن  باحـصا  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینامی  هفیذح 
درک یم  هاگن  ار  وا  صاخ  يا  هنوگ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دمآ  دوب  یلاسدرخ  كدوک  هک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک 

: دومرف سپس  .تشاد  یمنرب  وا  زا  مشچ  و 

هاـگآ ار  امـش  نم ، هراـبرد  .تسا  نم  يارب  ادـخ  زا  يا  هیدـه  وا  .دوب  دـهاوخ  امـش  ياـمنهار  اوشیپ و  نم  زا  سپ  نسح  هک  دـینادب 
دننام وا  راتفر  اریز  درک ؛ دهاوخ  هدـنز  ارم  یناگدـنز  شور  هریـس و  .تخاس  دـهاوخ  انـشآ  نم  ملع  راثآ  اب  ار  مدرم  درک و  دـهاوخ 

.دنک یکین  وا  هب  نم  مارتحا  ساپ  هب  دسانشب و  اعقاو  ار  وا  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  .دراد  تیانع  وا  هب  ادخ  .تسا  نم  راتفر 

، تسا دـمحم  امـش  زا  کی  مادـک  : » دیـشک دایرف  دـش و  دراو  تسد  رد  یقامچ  تینابـصع و  اب  ینیـشن  نابایب  درم  ماگنه ، نیمه  رد 
: دز دایرف  هرابود  برع  .دینک  ربص  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  دنداد ، ار  شباوج  يدنت  اب  دنتـساخرب و  باحـصا 

شمارآ اب  ربمایپ  تسیچ »؟ تا  هناشن  ینک ، یم  يربمایپ  ياعدا  هک  وت  .تسا  هدش  رت  شیب  ما  ینمـشد  نونکا  مدوب و  وت  نمـشد  نم  »
هک نیا  نامگ  هب  برع  درم  داد .» دهاوخ  ناشن  وت  هب  نسح  ملاسدرخ  دنزرف  ار  میاه  هناشن  یتساوخ ، رگا  : » داد خساپ 
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یبتجم ماما  ینک »؟ یم  هناهب  ار  لاسدرخ  هچب  نیا  یهد ، خساپ  یناوت  یمن  تدوخ  : » تفگ رت  شیب  یتینابصع  اب  تسا ، هدش  هرخسم 
: دناوخ نومضم  نیا  اب  ار  ییابیز  راعشا  تساخرب و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هراشا  هب  مالسلا  هیلع 

ینادان راتفرگ  هک  ییوت  یتسه و  دنمـشناد  هاگآ و  یناسنا  ربارب  رد  وت  هکلب  ینک ، یمن  شـسرپ  ینادان  دنزرف  ای  نادان و  ناسنا  زا  وت 
نم هک  سرپـب  یهاوخ  یم  هچ  ره  .تسا  نم  دزن  تدرد  يوراد  تشـسرپ و  خـساپ  یتـسه ، یناداـن  راـتفرگ  نینچ  هک  لاـح  .یتـسه 

.ما هدرب  ثرا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نآ  مشناد و  ملع و  هنارکیب  يایرد 

دزن هب  ندـمآ  زا  ار  برع  درم  نآ  فدـه  سپـس  دروآ .» یهاوخ  نامیا  يدوز  هب  یلو  يدرک ، زواـجت  تدوخ  قح  زا  : » دومرف سپس 
رارق ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتشک  يارب  يا  هناهب  ار  نیا  تساوخ  یم  وا  اریز  درک ؛ نایب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

: دومرف تشادرب و  وا  رارسا  زا  هدرپ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .دهد 

یمن دندش و  یمن  هدید  ناگراتـس  .یتشادن  تکرح  ناوت  وت  دوب و  هتفرگ  رد  يدـیدش  نافوت  یلو  يدـمآ ، نوریب  تا  هناخ  زا  هنابش 
.تسا هدنامن  یقاب  تیارب  یناوت  مه  کنیا  تخاس و  هدرزآ  ار  وت  نافوت  .ینک  ادیپ  ار  تهار  یتسناوت 

اجک زا  ار  اهزیچ  نیا  رسپ ! يا  : » دیسرپ داد ، یم  شوگ  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  هناملاع  هنابیدا و  نانخس  هب  مامت  یتفگش  اب  هک  درم 
ناملسم دیاب  هنوگچ  یناد ! یم  بیغ  وت  .يا  هدوب  نم  هارمه  ییوگ  .یتخاس  راکـشآ  دوب ، هتفهن  ملد  رد  هک  ار  يرارـسا  وت  یتسناد ؟

»؟ موش

ار ندروآ  مالسا  باحصا ، مالسلا و  هیلع  یلع  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  یناگرزب  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
يارب شناگتـسب  زا  يرایـسب  هارمه  هب  دـعب ، زور  دـنچ  .تشگزاـب  شا  هلیبـق  هب  دروآ و  مالـسا  نیـشن ، ناـبایب  درم  نآ  .داد  داـی  وا  هب 

: دنتفگ یم  كدوک  نآ  هرابرد  زور ، نآ  زا  .تشگزاب  ندش  ناملسم 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یناگدنز  هب  یلیلحت  يدرکیور  نسح :  www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:39

(1) .تسا هتشادن  ینازرا  ام  هب  سک  چیه  ار  شدننام  هداد و  ام  هب  ادخ  هک  تسا  يا  هیده  نسح 

نیا بلطم  نالف  هرابرد  سک  نالف  اـب  زورید  : » دومرف رفن  ود  نآ  زا  یکی  هب  ترـضح  .دـندمآ  ناـشیا  دزن  رفن  ود  يزور  دـنا  هتـشون 
شناد رارسا و  زا  یهاگآ  نایب  رد  ترضح  سپس  دناد »! یم  ار  رارسا ، وا  ییوگ  : » تفگ شتسود  هب  یتفگش  اب  وا  يا »؟ هتفگ  نینچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  موصعم  ماما 

همه لیوأت _  لـیزنت و  مارح ، لـالح و  گرزب  دـنوادخ  .میناد  یم  دـتفا  یم  قاـفتا  زور  بش و  رد  هک  هچ  ره  موصعم ) ناـماما   ) اـم
(2) تخومآ ار  دوخ  شناد  لک  مالسلا  هیلع  یلع  هب  وا  هاگ  نآ  .تخومآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  اه _  شناد 

ینادنخس يرونخس و  . 5

ینادنخس يرونخس و  . 5

ار وکین  یگژیو  نیا  یکدوک  زا  ناشیا  .تسا  يرونخس  رد  ناشیا  ناوت  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ياه  یگژیو  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی 
.دیناجنگ یم  دوخ  نانخس  رد  ار  زغن  فیرظ و  ییاه  هتکن  (3) و  .درک یم  ظفح  ار  راعشا  تفگ و  یم  نخس  ییابیز  هب  .دندوب  اراد 

هب تشادن ، رت  شیب  لاس  تفه  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .دوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ياهزور  نیتسخن 
مالسلا هیلع  نسح  ماما  .دنک  یم  ینارنخس  تسا و  هتسشن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربنم  يالاب  رکبوبا  هک  دید  دمآ و  دجسم 

يا هلمج  شا ، هناکدوک  نحل  نامه  اب 

شنیزگ اب   . 335 صص 333 _  ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
ص 330. ج 43 ، راونالاراحب ، - 2
ص 334. ج 43 ، راونالاراحب ، - 3
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ردپ ربنم  يالاب  ایب و  نییاپ  مردپ  ربنم  زا  ایب ! نیئاپ  دومرف : ییاسر  يادص  اب  .تشاداو  یتفگش  هب  ار  ناگمه  هک  تفگ  انعمرپ  هاتوک و 
! ورب تدوخ 

(1)« .نم ردپ  ربنم  هن  تسوت ؛ ردپ  ربنم  نیا  هک  ادخ  هب  .ییوگ  یم  تسار  : » تفگ خساپ  يراسمرش  اب  دش و  ریگ  لفاغ  رکبوبا 

شیب میلعت  زین  ار  دوخ  كدوـک  دـهد و  ناـشن  مدرم  هب  رت  شیب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  يرترب  هک  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور 
«. مونشب ار  تا  ینارنخس  مراد ] تسود   ] .نک ینارنخس  زیخرب و  مزیزع ! رسپ  : » دومرف وا  هب  دشاب ، هداد  يرت 

.میوگب نخس  مناوت  یمن  مشک و  یم  تلاجخ  منک ، یم  هاگن  امش  تروص  هب  هک  یلاح  رد  ناج ! ردپ  : » داد خساپ  مالسلا  هیلع  نسح 
هب عورش  مالسلا  هیلع  نسح  سپس  .دینش  یم  رود  زا  ار  شدنزرف  نانخـس  هک  یلاح  رد  دش ؛ رود  سلجم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  سپس 

هیلع نسح  دـش و  سلجم  دراو  دینـش ، یم  ار  شرونخـس  كدوـک  نانخـس  هک  مالـسلا  هـیلع  یلع  ینارنخـس  زا  سپ  .درک  ینارنخس 
: درک همزمز  ار  هیآ  نیا  دیسوب و  ار  شناگدید  نایم  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالسلا 

(34 نارمع : لآ  « ) میلَع ٌعیمَس  هّللا  ضَعب و  نِم  اهُضَعب  هَیِرُذ  »

.تساناد ياونش  دنوادخ  دنرگید و  یضعب  لسن  زا  نانآ  زا  یضعب  هک  ینادنزرف 

هتفگ وا  يزادرپ  نخـس  رنه  هرابرد  رمع  . (2) تشاد یم  یپ  رد  ار  ناگمه  نیـسحت  هراومه  هک  دوب  ییاج  ات  نخـس ، رد  یگریچ  نیا 
: دوب

ص 105. هقرحملا ، قعاوصلا  یمثیه ، رجح  نبا  - 1
 . ص 350 ج 43 ، راونالاراحب ، - 2
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(1) .تساسر اویش و  نخس  نوناک  وا 

: تفگ یم  هیواعم 

نینچ یـسک  چـیه  هراـبرد  نم  .دـهد  همادا  ار  شراـتفگ  هک  مدرک  یم  وزرآ  تفگ ، یم  نخـس  یتـقو  هک  تـسا  یـسک  اـهنت  نـسح 
(2) .مدینشن وا  زا  يدنت  هژاو  زگره  ما و  هتشادن  یساسحا 

ات دیوگب  نخس  مدرم  يارب  هک  نک  راداو  ار  وا  .تسا  ناوتان  ینارنخـس  رد  یلع  نب  نسح  دنتفگ : هیواعم  هب  يزور  اتـسار ، نیمه  رد 
.نک هظعوم  ار  اـم  ورب و  ربـنم  يـالاب  تفگ : درک و  ور  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  هب  هیواـعم  .دوش  نشور  مدرم  رب  وا  ياـه  یتساـک 

: دومرف يدنوادخ  شیاتس  ساپس و  زا  سپ  تفر و  ربنم  يالاب  ترضح 

همطاف دـنزرف  بلاط و  یبا  نب  یلع  دـنزرف  نسح  نم  دـنادب  دسانـش  یمن  هک  ره  دسانـش و  یم  هک  دسانـش  یم  ارم  هک  ره  مدرم ! يا 
تازجعم و اـه و  یکین  همه  هدـنراد  هک  نآ  ادـخ ؛ لوسر  دـنزرف  منم  .میادـخ  هدـیرفآ  نیرتـهب  هداز  نم  .متـسه  ادـخ  لوسر  رتـخد 
نکر و دنزرف  نم  .میتشهب  ناناوج  رتهم  نیسح  مردارب  نم و  .دنتفرگ  ار  مقح  هک  منآ  نم  .منانمؤم  ریما  دنزرف  نم  .دوب  اه  ییامنهار 

.متافرع رعشم و  رسپ  نم  .میانم  هکم و  روپ  نم  مماقم ،

ار وا  نخس  ور ، نیمه  زا  .دنیشنب  مدرم  لد  رد  وا  نخـس  دیـسرت  هیواعم  هک  اج  نآ  ات  تشاد  همادا  نانچ  مه  ترـضح  ياویـش  نخس 
؟ وگب نخس  بطر  فیصوت  رد  راذگورف ] ار  نخس  نیا  ! ] دمحمابا دیسرپ : هنارس  کبس  درک و  عطق 

ص 29. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  ماما  هایح  - 1
ص 158. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  يرابخا ، حضاو  نبا  - 2
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: دومرف مامت  يراوگرزب  اب  ماما 

.دنک یم  شمعط  شوخ  امرس  دناسر و  یم  امرگ  دنایور ، یم  ار  نآ  داب 

متسه عاطم  هدننک  تعافش  دنزرف  نم  .دوب  باجتسم  شیاعد  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  داد : همادا  ار  دوخ  نیزاغآ  نخـس  هرابود  و 
....و

(1) .دیرب ار  ماما  يابیز  نخس  يدنت  اب  راب  نیا  داتفا و  وپاکت  هب  رگید  راب  هیواعم 

نآرق اب  ینیشن  مه  . 6

نآرق اب  ینیشن  مه  . 6

زا شیپ  هراوـمه  .تسناد  یم  یکین  هب  ار  نآرق  موـلع  یکدوـک  زا  تشاد و  نآرق  تئارق  رد  اـبیز  یتوـص  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یناگدـنز  نارود  رد  دـنا  هتفگ  .دـیباوخ  یم  سپـس  درک و  یم  توـالت  ار  فهک  هروس  ندـیباوخ 

تسا هعمج  زور  دهاش  داد : خساپ  درم  نآ  دیسرپ ،  (2) دوهشم دهاش و  ریسفت  هنیمز  رد  یسک  زا  دش و  دجسم  دراو  یصخش  ملـسو ،
.تسا نابرق  دیع  زور  دوهشم  هعمج و  زور  دهاش  تفگ : وا  یلو  دیسرپ ، يرگید  درم  زا  .هفرع  زور  دوهشم  و 

رگم .تسا  تماـیق  زور  دوهـشم  ادـخ و  لوسر  دـهاش  داد : خـساپ  وا  .تفر  دوب ، هتـسشن  دجـسم  هشوـگ  رد  هک  یکدوـک  دزن  سپس 
رگتراشب و هاوگ و  ار  وت  ام  ربمایپ ، يا  اریذَن ؛ ارِّشَبُم و  ادهاش و  كانلَـسرَا  ّانِا  : » دیامرف یم  شلوسر  هرابرد  دـنوادخ  هک  يا  هدـناوخن 

(45 بازحا :  ) .میداتسرف هدنهد  رادشه 

درگ نآ  ياربار  مدرم  هک  تسا  يزور  زور ، نآ  دوهَـشم ؛ موَی  َکلذ  ُساّنلا و  َهل  عومجَم  موَی  کلذ  : » دیامرف یم  تمایق  هرابرد  زین  و 
رضاح نآ ) رد  یگلمج   ) هک تسا  يزور  دنروآ و  یم 

ص 353. ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
.3 جورب ، - 2
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(103 دوه :  ) .دنوش یم 

.رمع نبا  دنتفگ : دوب ؟ هک  یمود  مدیـسرپ  .سابع  نبا  دنتفگ : دوب ؟ هک  داد  خساپ  لوا  هک  يدرف  مدیـسرپ  دـیوگ : یم  ناتـساد  يوار 
(1) .دوب بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  وا  دنتفگ : دوب ؟ هک  داد  خساپ  رت  تسرد  رتهب و  همه  زا  هک  كدوک  نآ  متفگ  سپس 

نیتسخن ردپ  هک  يا  هناخ  رد  .دوب  ماجنا  زاغآ و  نخـس  هتـسویپ  ادـخ  مالک  هک  دوب  هتفای  تیبرت  يا  هناخ  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.دندوب نآ  تایآ  هب  ناگدننک  لمع  نیرتهب  هداوناخ  لها  نآرق و  هدنروآ  درگ 

ینابرهم . 7

ینابرهم . 7

زا یکی  هک  مدوب  ماما  رضحم  رد  يزور  دیوگ : یم  سنَا  .دوب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زراب  ياه  یگژیو  زا  ادخ  ناگدنب  اب  ینابرهم 
وا هب  ینابرهم  اب  تفرگ و  وا  زا  ار  لگ  ترـضح  .درک  میدـقت  ماما  هب  ار  لگ  نآ  دـش و  دراو  تسد  رد  یلگ  هخاش  اب  ناـشیا  نازینک 

هخاش کی  اهنت  زینک  نیا  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  متفگ : مدوب ، هدز  تفگـش  ترـضح  راتفر  نیا  زا  هک  نم  يدازآ .»! وت  ورب  : » دومرف
: دومرف مخساپ  رد  ماما  دینک ! یم  دازآ  ار  وا  امش  هاگ  نآ  .درک  هیده  امش  هب  لگ 

(86 ءاسن :  ) .دییوگ خساپ  ار  وا  ربارب  ود  درک ، ینابرهم  امش  هب  سکره  تسا  هدومرف  ام  هب  نابرهم  گرزب و  دنوادخ 

(2) .دوب شیدازآ  زین  وا  ینابرهم  ربارب  رد  شاداپ  دومرف : ماما  سپس 

ربارب رد  وا  خساپ  یتح  .تفگ  یم  خساپ  ینابرهم  اب  ار  ینابرهم  هراومه  ماما 

ص 345. ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
ص 18. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 2
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دنفسوگ دید  يزور  .داد  یم  ناشن  هقالع  وا  هب  هک  تشاد  ییابیز  دنفسوگ  ماما  دنا ، هتشون  هک  نانچ  مه  .دوب  ینابرهم  زین  ینابرهمان 
ار ناویح  نیا  ياپ  یـسک  هچ  : » دیـسرپ شمالغ  زا  ماما  .دـنا  هتـسکش  ار  نآ  ياـپ  هک  دـید  تفر و  رتولج  .دـنک  یم  هلاـن  هدـیباوخ و 

ماما منک .» تحاران  ار  وت  هک  نیا  يارب  : » تفگ يدرک »؟ نینچ  ارچ  : » دومرف ترضح  ما » هتسکش  نم  : » تفگ مالغ  تسا .»؟ هتـسکش 
(1) «. درک دازآ  ار  مالغ  منک و  یم  دونشخ  ار  وت  ضوع  رد  نم  یلو  : » دومرف نیشنلد  یمّسبت  اب 

یم هک  يا  همقل  ره  ترضح  .داتسیا  ترـضح  ربارب  دمآ و  یگـس  هک  دندوب  ندروخ  اذغ  لوغـشم  ماما  يزور  دنا ، هدروآ  نینچ  مه 
: دومرف ماما  .منک  رود  ار  ناویح  نیا  دیهد  هزاجا  هللا ! لوسر  نب  ای  دیـسرپ : يدرم  .دـنتخادنا  یم  نآ  يولج  زین  همقل  کی  دـندروخ ،

(2) .مهدن اذغ  وا  هب  نم  دنک و  هاگن  نم  ندروخ  اذغ  هب  يرادناج  هک  منک  یم  مرش  ادخ  زا  نم  دینک ! شیاهر  هن 

تشذگ راثیا و  . 8

تشذگ راثیا و  . 8

هب ترـضح  شنکاو  هک  دمآ  یم  شیپ  اهراب  .درک  یم  یـشوپ  مشچ  نارگید  متـس  ملظ و  زا  .دوب  راوگرزب  تشذـگ و  اب  رایـسب  ماما 
.دش یم  راکاطخ  درف  هیور  رییغت  ببس  نارگید ، تسیاشان  راتفر 

یفاکش يدوهی  هناخ  راوید  .دنتسیز  یم  يدوهی  يا  هداوناخ  ماما ، یگیاسمه  رد 

ص 314. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  ماما  هایح  - 1
ص 352. ج 43 ، راونالاراحب ، - 2
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يزور هک  نیا  ات  تشادـن  یهاگآ  نایرج  نیا  زا  زین  يدوهی  درف  .دوب  هدرک  ذوفن  ماما  هناخ  هب  وا  لزنم  زا  تساـجن  دوب و  هدرک  ادـیپ 
.ددرگ سجن  ماما  هناخ  راوید  هک  تسا  هدش  ببـس  راوید  فاکـش  هک  دید  دـمآ و  ماما  هناخ  هب  يزاین  تساوخرد  يارب  يدوهی  نز 

نیا زا  تساوخ و  شزوپ  دوخ  يراگنا  لهـس  زا  دـمآ و  ماما  دزن  يدوهی  درم  .تخاس  هاـگآ  ار  وا  تفر و  شرهوش  دزن  گـنرد ، یب 
.دش هدنمرش  دوب ، هتفگن  يزیچ  هدرک و  توکس  ماما  تدم  نیا  رد  هک 

: دومرف دوشن  هدنمرش  رت  شیب  وا  هک  نیا  يارب  ماما 

.دینک ینابرهم  هیاسمه  هب  هک  مدینش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  زا 

ماما دزن  تفرگ و  ار  شا  هچب  نز و  تسد  .تفر  شا  هناخ  هب  ناشیا  هدیدنـسپ  دروخرب  یـشوپ و  مشچ  تشذـگ و  ندـید  اـب  يدوهی 
(1) .دروآ رد  مالسا  نید  هب  ار  نانآ  ات  تساوخ  ناشیا  زا  دمآ و 

: دیوگ یم  صخش  نآ  دوخ  .دشاب  یم  یماش  يدرم  یبدا  یب  زا  ماما  تشذگ  هرابرد  هک  تسا  يروهشم  ناتساد  نینچ  مه 

مـشوخ وا  هوکـش  زا  .دوب  هدیـشوپ  یـسیفن  ياه  سابل  هدش و  راوس  تمیق  نارگ  یبکرم  رب  هک  مدـید  ار  يدرم  .مدوب  هتفر  هنیدـم  هب 
«. بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  :» دنتفگ دوب .»؟ هک  وا  : » مدیسرپ .دمآ 

نینچ دیاب  یلع  ارچ  هک  مدرب  کشر  وا  هب  تبسن  .دیدرگ  راوس  نآ  هیلع  ینمشد  هنیک و  زا  ییایرد  ما  هنیس  مدینش ، ار  یلع  مان  یتقو 
«. میوا دنزرف  يرآ ! : » دومرف یتسه »؟ یلع  رسپ  وت  : » متفگ يدنت  اب  متفر و  وا  دزن  ور ، نیا  زا  .دشاب  هتشاد  يدنزرف 

 . ص 273 ج 1 ، ادخ ، يایلوا  هیاس  رد  یناسارخ ، هداز  تعیرش  دومحم  زا : هتفرگرب  ص 106 ، ج 2 ، نیظعاولا ، هفحت  - 1
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: دیسرپ نم  زا  ییور  شوخ  اب  سپس  .دبای  نایاپ  منانخس  ات  درک  ربص  وا  .متفگ  ازسان  شردپ  وا و  هب  متسناوت  ات  نم  سپس 

کمک رگا  مشخبب و  وت  هب  يراد  زاـین  لاـم  هب  رگا  مهد ؛ یم  هناـخ  وت  هب  يراد ، زاـین  هناـخ  هب  رگا  .یبـیرغ  رهـش  نیا  رد  مناـمگ  هب 
ییامنهار ار  وت  يورب  یهاوخ  یم  ییاج  رگا  .يا  هتفرگ  هابتـشا  يرگید  سکاب  ارم  دـیاش  .مهد  ماـجنا  اـت  وگب  یهاوخ ، یم  يرگید 

رگا مناشوپب ، ار  وت  يا ، هنهرب  رگا  منک ؛ تریس  يا  هنـسرگ  رگا  منک ؛ کمک  وت  هب  نآ  ندروآ  رد  تسا ، نیگنـس  تراب  رگا  منک و 
تسا و گرزب  نم  لزنم  .موش  یم  لاحـشوخ  یـشاب ، نم  نامهیم  یتسه  رهـش  نیا  رد  هک  یتقو  اـت  يرواـیب و  نم  هناـخ  هب  ار  تراـب 

.تسا مهارف  وت  شیاسآ  يارب 

: تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  .تشادن  يراسمرش  کشا  زج  يریزگ  ینابرهم ، تشذگ و  همه  نیا  ندید  اب  یماش  درم 

وت و نونکا  ات  .دراذـگ  یـسک  هچ  شود  رب  ار  تلاـسر  راـب  هک  دـناد  یم  رتهب  ادـخ  ینیمز و  رب  ادـخ  نیـشناج  هک  مهد  یم  یهاوگ 
.یتسه نم  شیپ  ادخ  ناگدنب  نیرت  ینتشاد  تسود  وت  نونکا  یلو  متشاد ، یم  نمشد  مدرم  همه  زا  رت  شیب  ار  تردپ 

زا سپ ، نآ  زا  .دوب  ترـضح  نامهیم  تشاد ، روضح  هنیدـم  رد  هک  یتقو  ات  تفر و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هناخ  هب  درم  نآ  سپس 
(1) .دیدرگ نادناخ  نآ  نارادتسود  نیرتهب 

نم دیوگ : یم  قاحسا  نب  رمع  هک  نانچ  مه  .تفرگرب  رد  مه  ار  وا  لتاق  هک  دوب  هنمادرپ  ردق  نآ  ماما ، يزرورهم  تشذگ و  هرتسگ 
: دومرف هک  میدوب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دزن  تداهش ، هظحل  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  و 

هدرک هعطق  هعطق  ار  مرگج  راب  نیا  اریز  دنک ؛ یم  توافت  راب  نیا  یلو  دنا ، هداد  رهز  نم  هب  اهراب 

ص 19. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
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.تسا

: دومرف تسا »؟ هداد  رهز  ار  امش  یسک  هچ  : » دیسرپ یتحاران  اب  مالسلا  هیلع  نیسح 

دهاوخ وت  زارت  شیب  دنوادخ  باذع  مشخ و  مناد ، یم  نم  هک  دشاب  یسک  نآ  رگا  یشکب ؟ ار  وا  یهاوخ  یم  .یهاوخ  یم  هچ  وا  زا 
(1) .دوش راتفرگ  یهانگ  یب  نم ، رطاخ  هب  هک  مرادن  تسود  دشابن ، وا  مه  رگا  .دوب 

يزاون نامهیم  . 9

يزاون نامهیم  . 9

هب ماما  هژیو ، هب  .تخانـش  یمن  ار  نانآ  یتح  هک  درک  یم  ییاریذـپ  یـصاخشا  زا  هاگ  .درک  یم  ییاریذـپ  ناـنامهیم  زا  هراومه  ماـما 
یم لام  سابل و  اه  نآ  هب  درک و  یم  ییاریذـپ  یمرگ  هب  درب و  یم  دوخ  هناخ  هب  ار  نانآ.تشاد  يدایز  هقـالع  ناـیاونیب  زا  ییاریذـپ 

(2) .دیشخب

رب هقوذآ  راب  هک  يرتش  .دنتفر  یم  جح  هب  رفعج  نب  هللادبع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  يرفس  رد 
یگدنز اهنت  ینزریپ  نآ  رد  هک  دندش  يا  همیخ  هجوتم  ماگنه ، نیا  .دندنام  هنـشت  هنـسرگ و  هار  هنایم  رد  اه  نآ  دـش و  مگ  دوب ، نآ 

دیـشود و تشاد  هک  ار  يدنفـسوگ  اهنت  دوب ، يزاون  ناـمهیم  ناـبرهم و  ناـسنا  هک  زین  نزریپ  .دنتـساوخ  اذـغ  بآ و  وا  زا  .درک  یم 
يارب ییاذغ  نآ  زا  نز ، دومن و  حبذ  ار  دنفسوگ  نآ  زین  ماما  .منک  هدامآ  ییاذغ  امـش  يارب  ات  دینک  حبذ  ار  نآ  زین  اذغ  يارب  تفگ :

هب هک  میتسه  شیرق  زا  يدارفا  ام  : » دنتفگ دندرک و  رکـشت  يو  زا  اذغ  فرـص  زا  سپ  دـندروخ و  ار  اذـغ  نانآ  .درک  تسرد  ناشیا 
نز زا  سپس  .مینک » ناربج  ار  تا  يزاون  نامهیم  ات  ایب  ام  دزن  يدمآ  هنیدم  هب  رگا  .میور  یم  جح 

ص 15. ج 2 ، هباغلادسا ، - 1
صص 16 و 17. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 2
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شیارب ار  یناـمهیم  ناتـساد  وا  دـمآ و  شا  همیخ  هب  نز  رهوـش  ماـگنه ، بـش  .دـنداد  هـمادا  شیوـخ  هار  هـب  دـندرک و  یظفاحادـخ 
یمن هک  یناسک  ياربار  دوب  نام  ییاراد  همه  هک  يدنفـسوگ  اهنت  توهرب ، نیا  رد  هنوگچ  : » تفگ دـش و  نیگمـشخ  درم  .تفگزاب 

نآ .دندش  ریزارس  هنیدم  هب  یلاس  کشخ  رقف و  تهج  هب  نانیشن  هیداب  هک  نیا  ات  تشذگ  نایرج  نیا  زا  اه  تدم  یتشک »؟ یتخانش 
: دومرف دید و  هچوک  رد  ار  نزریپ  نامه  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اهزور ، نیمه  زا  یکی  رد  .دمآ  هنیدم  هب  شرهوش  هارمه  هب  زین  نز 

همیخ رد  رفن  ود  هارمه  هب  شیپ  اـه  تدـم  هک  متـسه  یـسک  ناـمه  نم  : » دوـمرف هـن ، تـفگ : یـسانش .» یم  ارم  اـیآ  ادـخ ! زینک  يا  »
! داب وت  يادف  هب  مردام  ردپ و  درک : ضرع  دش و  لاح  شوخ  نزریپ  .تسا  یلع  نب  نسح  ممان  .میدشوت 

.داتسرف مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  دزن  ار  وا  دیشخب و  وا  هب  الط  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  وا ، ییاریذپ  يراکادف و  ساپ  هب  ماما 
، دوخ نایاوشیپ  زا  يوریپ  هب  زین  هللادبع  .داتسرف  رفعج  نب  هللادبع  دزن  ار  يو  دیشخب و  الط  رانید  دنفـسوگ و  وا  هب  رادقم  نامه  زین  وا 

شزرا هاگیاج و  مه  درک و  ییاریذپ  یبیرغ  نامهیم  زا  مه  يراذگ ، ساپس  نیا  اب  ترضح   (1) .دیشخب نزریپ  نآ  هب  ار  رادقم  نامه 
: دومرف یم  دندوب  هدرک  ییاریذپ  ناشیا  زا  هک  یناریقف  هرابرد  اهراب  .تشاد  ساپ  شیوکین ، لمع  تهج  هب  ار  وا  ینابزیم 

نآ هب  ار  ام  هک  هچ  نآ  زا  ریغ  نانآ  اریز  دـنرترب ، یلو  دـنرادن ، یلام  تسا و  كدـنا  ناش  ییاریذـپ  هچ  رگا  .تسا  نانآ  اـب  تلیـضف 
لاوما میراذگ  یم  نامهیم  شیپ  هچ  نآ  زا  شیب  ام  یلو  دـنا ، هتـشذگ  دوخ  زیچ  همه  زا  دـنرادن و  يرگید  زیچ  دـننک  یم  ییاریذـپ 

(2) .میراد

شنیزگاب ص 133 . ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 16 ؛ ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
ص 253. ج 43 ، راونالاراحب ، - 2
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يرابدرب . 10

يرابدرب . 10

ياه لاس  نیا  یتخس  ناشیا  .دوب  هیواعم  اب  حلص  زا  سپ  نارود  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  تکرب  اب  یناگدنز  نارود  نیرت  تخـس  زا 
.دینش و یم  هدنزگ  تشز و  نانخس  انشآ  هبیرغ و  زا  ناشیا  اه ، لاس  نیا  رد  .درک  یم  يرپس  شا  یندشان  فصو  يرابدرب  اب  ار  متس 

ازسان .تشذگ  یم  یتخس  هب  ناشیارب  راگزور ، .دندوب  هدرک  تشپ  ناشیا  هب  ناتسود  زا  يرایسب  .دروخ  یم  ییافو  یب  گندخ  مخز 
؛ نینموُملا َّلِذُم  ای  کیَلَع  ُمالّسلا  : » دنتفگ یم  دندید  یم  ار  ماما  هاگره  .دوب  هدش  رهش  نانار  نخس  هویش  مالسلا ، هیلع  یلع  هب  نتفگ 

(1) «. نانمؤم هدننکراوخ  يا  وت  رب  مالس 

اه مانشد  اه و  یکاته  رایسب  تیمولظم  يرابدرب و  اب  ماما  دندوشگ و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  مانشد  کته و  هب  نابز  ناشیا ، روضح  رد 
.درک یم  لمحت  ار 

هک هیواعم  ياپ  کیدزن  زیزگان  تفاین و  یلاخ  ياج  ماما  .دوب  ماحدزارپ  غولـش و  یـسلجم  .دـش  هیواـعم  سلجم  دراو  ناـشیا  يزور 
: تفگ دنار و  نخس  شدوخ  تفالخ  هرابرد  درک و  زاغآ  ار  شنخس  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  مانـشد  اب  هیواعم  .تسـشن  دوب ، ربنم  يالاب 

یتلاح اب  سپـس  .تسین » نم  قح  هاگیاج ، نیا  هک  دـنک  یم  رکف  تسا و  هدـیدن  تفالخ  روخ  رد  ارم  هک  متفگـش  رد  هشیاـع  زا  نم  »
هیلع یبتجم  ماما  هب  هراشا  اب   ] درم نیا  ردـپ  يرآ ! .درذـگب  شهاـنگ  زا  ادـخ  راـک !؟ هچ  نانخـس  نیا  هب  ار  نز  : » تفگ زیمآرخـسمت 

«. تفرگ ار  شناج  مه  ادخ  تشاد ، زیتسرس  نم  اب  تفالخ  راک  رد  مالسلا ] 

: تفگ هیواعم  ینک »؟ یم  بجعت  هشیاع  نانخس  زا  ایآ  هیواعم ! يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ص 287. ج 75 ، راونالاراحب ، - 1
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: داد خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  وگب .» : » تفگ میوگب »؟ تیارب  ار  نآ  زا  رت  بیجع  یهاوخ  یم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  ادـخ »! هب  هلب  »
(1)« .منیشنب وت  ياپ  دزن  وت و  ربنم  ياپ  نم  هک  تسا  نیا  درادن ، لوبق  ار  وت  هشیاع  هک  نیا  زا  رت  بیجع  »

درک و تکرش  ناشیا  رکیپ  عییشت  رد  نیگهودنا  یتلاح  اب  ماما _  تخسرس  نمشد  مکح _  نب  ناورم  هک  دوب  ییاج  ات  يرابدرب  نیا 
: تفگ يدوب ، نمشد  وا  اب  زورید  ات  وت  دنتفگ  یم  وا  هب  هک  ینانآ  خساپ  رد 

(2) .دش یمن  هدیجنس  اه  هوک  اب  شیرابدرب  هک  دوب  یسک  وا 

نارگید ياهزاین  ندروآرب  یگدنشخب و  . 11

نارگید ياهزاین  ندروآرب  یگدنشخب و  . 11

رایسب و یگدنـشخب  تسا ، وا  نارادتـسود  يارب  قشمرـس  نیرتهب  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یگژیو  نیرتزراب  هک  تفگ  ناوت  یم 
یم ششخب  ردق  نآ  تخاس و  یم  دنم  هرهب  شیوخ  مرک  ناوخ  زا  ار  همه  فلتخم  ياه  هناهب  هب  ناشیا  .تسا  نارگید  زا  يریگتسد 

هشیر ار  يرگ  يدکت  گنهرف  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  شـشخب  مالـسا  میلاعت  قبط  اریز  دش ؛ یم  زاین  یب  دنمزاین  صخـش  ات  درک 
.دنادرگ نوریب  نادنمزاین  هگرج  زا  ار  صخش  ناکما  تروص  رد  دزاس و  نک 

نم هب  مهرد  رازه  هد  ایادخ ! : » دیوگ یم  ادخ  هاگرد  هب  تسا و  هتسشن  وا  رانک  رد  يدرف  دید  .دوب  تدابع  لوغـشم  ترـضح  يزور 
هناخ هب  ترضح  راد .» ینازرا 

ص 293. ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  رهپس ، یقت  دمحم  ازریم  - 1
ص 506. ج 1 ، ماما ، هدزاود  یگدنز  ینیسحلا ، فورعم  مشاه  - 2
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(1) .داتسرف مهرد  رازه  هد  وا  يارب  دمآ و 

نآ .دیشخب  الط  رانید  دصناپ  هرقن و  مهرد  رازه  هاجنپ  وا  هب  زین  ماما  .تساوخ  کمک  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  یصخش  دنا  هتشون 
هماج هارمه  هب  يربراب  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  منک .» لمح  ار  هکـس  همه  نیا  ات  هدب  نم  هب  زین  يربراب  نونکا  : » درک ضرع  ماما  هب  درم 

! دیشخب وا  هب  دوخ  سلطا 

ياه هبنج  یمامت  دومرف و  یمن  نادنمزاین  هب  هن »  » خساپ زگره  دنار و  یمن  دوخ  زا  ار  یلئاس  هاگ  چیه  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
.تفرگ یم  رظن  رد  ار  ششخب  يونعم 

ببـس دشاب و  هدوبن  ور  رد  ور  کمک  هک  نیا  يارب  ماما  .درک  يدنمزاین  زاربا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دزن  يدرم  دـنا  هدروآ 
درم نآ  دوش .» هدروآرب  تزاین  اـت  تسرفب  اـم  يارب  سیونب و  يا  هماـن  رد  یهاوخ  یم  ار  هچنآ  : » دومرف ددرگن ، درم  نآ  یگدـنمرش 

اج نآ  رد  هک  یـصخش  .داتـسرف  شیارب  دوب  هتـساوخ  ار  هچ  نآ  زین  ترـضح  .داتـسرف  ماما  هب  يا  هماـن  رد  ار  دوخ  ياـهزاین  تفر و 
: دومرف وا  خساپ  رد  ماما  دوب ! درم  نآ  يارب  یتکربرپ  همان  هچ  یتسار  هب  درک : ضرع  ماما  هب  تشاد ، روضح 

هک تسا  نآ  نیتسار  شـشخب  اریز  مبایب ؛ ار  کین  راـک  نیا  ماـجنا  یگتـسیاش  دـش  ببـس  هک  دوب  رت  شیب  نم  يارب  راـک  نیا  تکرب 
يارب هک  تسا  یتـمیق  عـقاو  رد  یهدـب ، وا  هب  تسا ، هتـساوخ  ار  هـچ  نآ  رگا  یلو  يروآرب ، ار  شزاـین  صخـش ، تساوـخرد  نودـب 

(2) .يا هتخادرپ  شیوربآ 

وا هب  نامثع  .درک  کمک  تساوخرد  تفر و  وا  دزن  .دش  دجسم  دراو  يریقف  درم  هک  دوب  هتـسشن  دجـسم  رد  نافع  نب  نامثع  يزور 
يرت شیب  کمک  ات   ] نک ییامنهار  یسک  دزن  ارم  تفگ : درک و  اه  هکس  هب  یهاگن  درم  نآ  .داد  مهرد  جنپ 

ص 17. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
 . ص 336 مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  یناگدنز  یتالحم ، لوسر  مشاه  دیس  زا : هتفرگرب  ص 55 ، يواسملا ، نساحملا و  - 2
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داتـسرف و دندوب  هتـسشن  رفعج  نب  هللادبع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هارمه  هب  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  ار  وا  نامثع  دـنک .] نم  هب 
هیلع نسح  ماـما  .تشاد  ناـیب  ار  دوخ  زاـین  تفر و  اـه  نآ  شیپ  ریقف  هاوـخب .» کـمک  اـه  نآ  زا  ورب و  ناوـج  دـنچ  نآ  دزن  : » تفگ

: دیسرپ درم  زا  ششخب ، یتیبرت  ياه  هبنج  ندنایامن  يارب  مالسلا 

هتـشادن ار  نآ  تخادرپ  ناوت  دـشاب و  ناـسنا  ندرگ  هب  ییاـهب  نوـخ   _ 1 تساور : دروم  هس  رد  اـهنت  نارگید ، زا  نتـساوخ  کـمک 
وت .دسر  یمن  ییاج  هب  شتـسد  هک  دشاب  يا  هدنامرد   _ 3 دیاینرب ؛ نآ  تخادرپ  هدهع  زا  دشاب و  هتشاد  ینیگنـس  یهدب   _ 2 دشاب ؛

.یتسه هتسد  هس  نیا  زا  کی  مادک 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  .دیشخب  وا  هب  الط  رانید  هاجنپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپـس  .درک  نایب  ار  دوخ  يدنمزاین  ببـس  ریقف  درم 
تـشه لهچ و  هزیگنا  نیمه  اب  زین  رفعج  نب  هللادـبع  مهرد و  هن  لهچ و  تماـما ، هاـگیاج  تیاـعر  زین  ناـشیا و  زا  يوریپ  هب  مالـسلا 

: تفگ نایرج  نیا  ندید  اب  نامثع  .دندرک  کمک  وا  هب  مهرد 

(1) .دنتسه اه  یکین  همه  همشچرس  تمکح و  ملع و  نوناک  نادناخ  نیا 

دجـسم رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اب  دیوگ : یم  سابع  نبا  .دنداد  یم  رارق  تیولوا  رد  یلاح  ره  رد  ار  نارگید  زاین  ندروآرب  ماما 
ادخ لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  دمآ و  ناشیا  دزن  يدنمزاین  .دـندوب  فاوط  لوغـشم  فکتعم و  اج  نآ  رد  ترـضح  .مدوب  مارحلا 

: دومرف ماما  دینک ]  کمک  ارم   ] تسا نکمم  رگا  .میآ  یمن  رب  وا  ضرق  هدهع  زا  مراکهدب و  يرادقم  صخش  نالف  هب 

دنزرف يا  تفگ : دـنمزاین  صخـش  مرادـن » رایتخا  رد  یلوپ  رـضاح ، لاح  رد  هنافـسأتم  درک ] هبعک  هب  هراشا  و   ] هناخ نیا  بحاص  هب  »
ار دوخ  یهدب  رگا  هک  تسا  هدرک  دیدهت  ارم  نوچ  دهدب ؛ تلهم  نم  هب  هک  دیهاوخب  وا  زا  سپ  ادخ ! لوسر 

ص 333. ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
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تلهم وا  زا  دنورب و  شراکبلط  دزن  ات  داتفا  هار  هب  درم  نآ  هارمه  درک و  عطق  ار  دوخ  فاوط  ترضح  .دزادنیب  نادنز  هب  ارم  مزادرپن ،
.دنریگب

ترضح  (1) .دیا هدرک  فاکتعا  دصق  دجـسم  رد  هک  دـیا  هدرک  شومارف  ایوگ  هللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دـیوگ  یم  سابع  نبا 
نمؤم ردارب  تجاح  سک  ره  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  مدینـش  مردپ  زا  یلو  ما ؛ هدرکن  شومارف  هن  : » دومرف

(2)« .تسا هدینارذگ  تدابع  هب  ار  اه  بش  هتفرگ و  هزور  اهزور  لاس  رازه  هن  هک  تسا  یسک  دننام  ادخ  دزن  دروآرب ، ار  دوخ 

ینتورف . 12

ینتورف . 12

یم هرفـس  مه  ناتـسد  یهت  اب  تسـشن و  یم  نیمز  يور  يربکت  چیه  نودب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شدج  دننام  ماما 
هدراذگ دوخ  شیپ  ار  نان  يرادقم  دنا و  هتـسشن  نیمز  يور  نایاونیب  زا  یهورگ  دـید  هک  تشذـگ  یم  یلحم  زا  هراوس  يزور  .دـش 

زا ماما  .دندناوخ  شیوخ  هرفس  رس  ار  ترضح  دندرک و  فراعت  ناشیا  هب  دندید ، ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو  .دنروخ  یم  دنا و 
« .دراد یمن  تسود  ار  نانیب  گرزب  دوخ  دـنوادخ  نیربکَتـسُملا ؛ ُبُحیال  ّهنِا  : » درک توـالت  ار  هیآ  نیا  دـش و  هداـیپ  شیوخ  بکرم 

دناوخ ارف  دوخ  لزنم  هب  ار  اه  نآ  ماما  دندش ، ریس  یگمه  یتقو  .دیدرگ  ندروخ  لوغشم  تسشن و  نانآ  هرفسرس  سپس  ( 23 لحن : )
(3) .درک هیده  كاشوپ  نانآ  هب  دومن و  ییاریذپ  نانآ  زا  و 

یناکم رد  ناشیا  يزور  .دندرک  یم  دروخرب  مدرم  اب  ینتورف  مارتحا و  اب  هتسویپ  دنتـشاد و  یم  مدقم  دوخ  رب  زین  ار  نارگید  هراومه 
هک تساخرب  .دوب  هتسشن 

.دوش جراخ  دجسم  زا  دناوت  یمن  يرورض  ياهراک  يارب  زج  فاکتعا ، نایاپ  زا  شیپ  فکتعم  ناسنا  - 1
.ءاحلا باب  راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 2

ص 352. ج 43 ، راونالاراحب ، - 3
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: دومرف وا ، هب  ینتورف  مارتحا و  يادا  يارب  تفگ و  دمآ  شوخ  وا  هب  ماما  .دش  دراو  يریقف  درمریپ  هظحل  نیا  رد  یلو  دورب ،

؟ یهد یم  نتفر  هزاجا  ام  هب  ایآ  .میورب  میتساوخ  یم  ام  هک  يدش  دراو  یتقو  درم ! يا 

(1)! ادخ لوسر  رسپ  يا  هلب  درک : ضرع  ریقف  درم  و 

تعاجش . 13

تعاجش . 13

هدمآ یخیرات  ياه  باتک  رد  .راوگرزب  نآ  راد  ثاریم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  راگدـنام  ثاریم  تعاجش ،
تراهم ینز و  ریـشمش  .درک  یم  تلاـخد  میقتـسم  روط  هب  دوخ  شناـکدوک ، رد  هیحور  نیا  تیوقت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا 

بتکم دربن ، ياه  نادـیم  .داد  یم  سرد  نانآ  هب  ار  تقیقح  قح و  زا  یناـبیتشپ  تخومآ و  یم  ناـنآ  هب  یکدوک  زا  ار  یماـظن  ياـه 
.دوب شنادنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تعاجش  سرد 

اپ رب  نامثع  یهاوخنوخ  هناهب  هب  هک  دوب  لمج  گنج  هنتف ، نیتسخن  .دش  زاغآ  زین  اه  شکمـشک  مالـسلا ، هیلع  یلع  تفالخ  زاغآ  اب 
: دومرف داد و  وا  هب  ار  دوخ  هزین  دناوخارف و  ار  هّیفنح  نب  دمحم  شرسپ  مالسلا  هیلع  یلع  .دیشک  یم  هنابز  گنج  ياه  هلعـش  .دیدرگ 

هتفرگ ار  هشیاع  رتش  فارطا  یتخـس  هب  هک  یناسک  یلو  درک ، هلمح  تفرگ و  ار  هزین  هّیفنح  نب  دـمحم  نک .» رحن  ار  هشیاع  رتش  ورب  »
راهظا دمآ و  ردپ  دزن  راچان  .دـناسرب  رتش  هب  ار  دوخ  تسناوت  یمن  یلو  درک ، هلمح  راب  نیدـنچ  وا  .دـندرک  عفد  ار  وا  هلمح  .دـندوب 

، هاتوک یتدـم  زا  سپ  تخات و  رتش  يوس  هب  تفرگ و  ار  هزین  وا  .داد  مالـسلا  هیلع  نسح  هب  هتفرگ و  سپ  ار  هزین  ماـما  .درک  یناوتاـن 
زا هک  یلاح  رد  تشگزاب ،

ص 330. مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یناگدنز  زا : هتفرگرب  ص 114 ، ج 11 ، قحلا ، قاقحا  تاقحلم  - 1
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هب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دش  هدنمرش  تسیرگن و  نینوخ  هزین  هدش و  رحن  رتش  هب  هیفنح  دمحم  .تخیر  یم  نوخ  شا  هزین  كون 
: دومرف وا 

(1) .یتسه یلع  دنزرف  وت  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  وا  اریز  وشن ؛ هدنمرش 

هیواعم .داد  ناـشن  دوخ  زا  يرایـسب  ياـه  يروـالد  هدرک و  تکرـش  زین  نارود  نآ  ياـه  گـنج  رگید  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
: تفگ یم  وا  ياه  يروالد  هرابرد 

یمن گرم  زا  دوب و  سرتـن  هک  نیا  زا  هیاـنک   ) دوـب شلاـبند  هب  هراوـمه  زین  گرم  تفر ، یم  اـجک  ره  هب  هک  تسا  یـسک  دـنزرف  وا 
(2) (. دیساره

نارگید هاگن  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  موس : لصف 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  . 1

یناگدـنز نامز  رد  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دایز  هقـالع  یگتفیش و 
: دومرف یم  رایسب  ربمایپ  .دنتخانش  یم  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هتسراو  هاگیاج  مدرم  همه  ناشیا ،

(3) .تشاد دهاوخ  شتسود  ادخ  درادب ، تسود  ار  وا  سک  ره  .میوا  زا  نم  نم و  زا  نسح 

درک و یم  راوس  دوخ  شود  رب  ار  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هراومه  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 . ص 21 ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
 . ص 73 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 2

ص 306. ج 43 ، راونالاراحب ، - 3
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: دومرف یم 

(1) .تسا هتشاد  یمارگ  ار  امش  ادخ  اریز  مراد ، یم  یمارگ  ار  نیسح ) نسح و   ) رفن ود  امش  مسق  ادخ  هب 

: دومرف یم  هراومه  زین  و 

.تسا نم  يوبشوخ  لگ  نسح 

: دومرف یم  و 

.رادب تسود  دراد ، تسود  ار  وا  هک  ره  ار و  وا  مه  وت  سپ  مراد ، تسود  ار  مالسلا )  هیلع  نسح   ) وا نم  اراگدرورپ !

: دومرف یم  زین  و 

(2) .درادب تسود  ار  وا  دیاب  دراد ، تسود  ارم  هک  ره 

ربمایپ شوغآ  رد  ار  وا  مدرم  هراومه  هک  دوب  ییاج  ات  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  تبسن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تبحم  زاربا 
زا درک و  یم  عطق  ار  ناشنانخس  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ندید  اب  .دندوب  ینارنخـس  لوغـشم  ربنم  يالاب  ربمایپ  هک  یهاگ  .دندید  یم 

(3) .درک یم  يزرورهم  تبحم و  وا  هب  تفرگ و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  سپس  .دمآ  یم  نییاپ  هب  ربنم 

: درک یم  رارکت  ار  نخس  نیا  هبترم  هس  دیسوب و  یم  ار  وا  هراومه 

ص 27. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
 . ص 25 ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 2

ص 190. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 3
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(1) .تشاد مهاوخ  تسود  زین  درادب  تسود  ار  وا  هک  ره  مراد و  تسود  ار  وا  نم  ادنوادخ !

زا یـضعب  هک  ییاـج  اـت  درک  ینـالوط  ار  هدجـس  تفر و  هدجـس  هب  ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تعاـمج ، زاـمن  رد  يزور 
دیدرک ینالوط  يا  هزادنا  هب  ار  هدجـس  ادخ ، لوسر  يا  : » دندیـسرپ ناشیا  زا  دش ، مامت  زامن  یتقو  .دندش  هدز  تفگـش  نارازگزامن 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تسا  هدش  لزان  یحو  امش  رب  هدجس  رد  میدرک  رکف  ام  هک 

ربص ور ، نیمه  زا  .دـیایب  نییاـپ  دوخ  وا  متـساوخ  یم  نم  دوب و  هتفر  نم  شود  رب  نسح  مدـنزرف  یلو  دـشن ، لزاـن  نم  رب  یحو  ریخ 
(2) .دش ینالوط  ما  هدجس  مدرک و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ارچ  دندیـسرپ  یم  دوخ  زا  تخیگنا و  یم  رب  ار  نارگید  بجعت  هاـگ  هک  دوب  ییاـج  اـت  تبحم  زاربا  نیا 
نسح و زج  ربمایپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دراد  یم  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  مالـسلا و  هیلع  نسح  هزادنا  نیا  ملـسو 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنداد ! یمن  ناشن  هقالع  هزادـنا  نیا  اه  نآ  هب  یلو  دنتـشاد ، زین  يرگید  ياـه  هون  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 
: دومرف یم  ناگدننک  شسرپ  خساپ  رد  ملسو 

(3) .دنتسه ایند  رد  نم  يوبشوخ  لگ  ود  مالسلاامهیلع )  نیسح  نسح و   ) ود نیا 

هیلع نیسح  تسار و  شودرب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  هک  دندید  یم  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنیدم  ياه  هچوک  رد  اهراب 
امـش يارب  اه  نآ  يود  ره  ندرب  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : دـید و  ار  ترـضح  رکبوبا  .دوب  هدرک  راوس  دوخ  پچ  شود  رب  ار  مالـسلا 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دیهدب  نم  هب  ار  اه  نآ  زا  یکی  .تسا  راوشد 

 . ص 25 ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
ص 24. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 2

ص 264. ج 43 ، راونالاراحب ، ص 25 ؛ ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 3
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«. تسا رترب  رتهب و  ود  نیا  زا  ناشردـپ  هتبلا  .دنتـسه  یناراکراوس  بوخ  ود  نیا  دوخ  مه  تسا و  یبوخ  بکرم  اـه  نآ  بکرم  مه  »
! يرآ دنتفگ : منکب »! شرافس  دنا ، مدرم  نیرتهب  شا  هّدج  ّدج و  هک  یسک  هب  ار  امش  ایآ  ناناملسم ! يا  : » دومرف سپس 

هجیدخ ترضح  ناش  هدج  ناربمایپ و  نیرخآ  ناشدج  هک  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
! یلب دنتفگ : دنتـسه ؟ ادخ  ناگدنب  نیرتهب  شردام  ردپ و  یـسک  هچ  میوگب  : » دومرف هرابود  تسا .» تشهب  نانز  يوناب  دلیوخ  رتخد 
هب ار  امش  ایآ  دیسرپ : زاب  تسا .» ربمایپ  رتخد  همطاف  ناشردام  بلاط و  یبا  نب  یلع  ناشردپ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  : » دومرف

مالـسلا هیلع  نیـسح  نسح و  دومرف : هللا ! لوسر  اـی  یلب  دـنتفگ : منکب »؟ شرافـس  دنتـسه  مدرم  نیرتهب  ناـشیومع  همع و  هک  یـسک 
هلاخ دینادب  دیهاوخ  یم  ایآ  مدرم ! يآ  : » دیـسرپ سپـس  تسا .» بلاط  یبا  رتخد  یناه  ّما  ناش  همع  بلاط و  یبا  نب  رفعج  ناشیومع 

ادخ و لوسر  رـسپ  مساق  ناش  ییاد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  : » دومرف یلب ! : » دندرک ضرع  دنرتهب »؟ همه  زا  یناسک  هچ  ییاد  و 
«. تسادخ لوسر  رتخد  بنیز  ناش  هلاخ 

: دومرف تشادرب و  اعد  هب  تسد  هاگ  نآ 

همع و تشهب ، رد  ناش  هدج  دج و  تشهب ، رد  ناشردام  تشهب ، رد  ناشردپ  .دنا  یتشهب  نیـسح  نسح و  هک  یناد  یم  وت  ادنوادخ !
ناراد تسود  سکره  یتشهب و  دراد ، تسود  ار  ود  نآ  سکره  سپ  .دنتـسه  تشهب  رد  ناش  ییاد  هلاخ و  تشهب و  رد  ناـشیومع 

(1) .تسا یتشهب  درادب ، تسود  مه  ار  اه  نآ 

ربمایپ هک  دوب  اذغ  نتخپ  لوغشم  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  يزور  دنا  هتشون  »

ص 302. ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
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رانک يا  هشوگ  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  .دش  تبحص  لوغشم  مالسلااهیلع  همطاف  اب  دمآ و  ناشیا  هناخ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
! ردپ تفگ : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دش و  رادیب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماگنه ، نیا  رد  .دوب  هدیباوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هک دناشونب  وا  هب  تساوخ  دیشود و  ار  نآریش  سپس  .درب  دوب  هدریـش  هک  شرتش  رانک  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  ترـضح  .ما  هنـشت 
رت گرزب  وت  زا  تردارب  منیسح ! دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .درک  یگنـشت  زاربا  دش و  رادیب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

.درک بآ  تساوخرد  هناکدوک  زین ، لاسدرخ  نیسح  یلو  مناشونب ، ریش  وا  هب  تسخن  .تسا  هتـساوخ  بآ  نم  زا  وت  زا  شیپ  تسا و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیراد ؟ یم  تسود  نیـسح  زا  رت  شیب  ار  نسح  ایوگ  ردپ ! درک : ضرع  مالـسلااهیلع  همطاف  لاح ، نیا  رد 
نآ ود و  نیا  وت  نم و  مرتخد ! .تسا  هدرک  بآ  تساوخ  رد  نسح  لوا  یلو  دنا ، ناسکی  نم  دزن  اه  نآ  يود  ره  ریخ ! دومرف : ملسو 

(1) .دوب میهاوخ  هاگیاج  کی  رد  هبترم و  کی  رد  تشهب  رد  مالسلا )  هیلع  یلع   ) هدیباوخ هک  یسک 

دش و یم  راوس  ترضح  نآ  ندرگرب  تفر و  یم  الاب  ربنم  زا  دناوخ ، یم  هبطخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  هاگ 
.دـش یم  هدـید  وا  ياپ  لاخلخ  قرب  هک  يا  هنوگ  هب  درک ؛ یم  نازیوآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شود  يور  ار  دوخ  ياهاپ 

(2) .دمآ یم  نییاپ  ربنم  زا  هک  نیا  ات  داد  یم  همادا  شا  هبطخ  هب  نانچ  مه  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 . ص 401 ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رارسا  سیق ، نب  میلس  - 1
ص 405. ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رارسا  سیق ، نب  میلس  - 2

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یناگدنز  هب  یلیلحت  يدرکیور  نسح :  www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 71 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13326/AKS BARNAMEH/#content_note_59_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13326/AKS BARNAMEH/#content_note_59_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:60

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  . 2

یشوهزیت و ندید  اب  سپـس  .دزادرپب  تواضق  هب  دوخ  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  داد  یم  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف یم  دیجنس و  یم  مالسلا  هیلع  یهلا  ناربمایپ  اب  ار  يو  لیاسم ، رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ینیب  زیت 

(1) .دوب هتخومآ  دواد  نب  نامیلس  هب  ادخ  هک  ار  يزیچ  نامه  دناد  یم  نسح  مرسپ  مدرم ! يا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  . 3

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هاگیاج  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم هدایپ  ياپ  اب  تفر  یم  جح  هب  هک  یماگنه  .دوب  دوخ  راگزور  درف  نیرترب  نیرتدـهاز و  نیرتدـباع و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 
زیخاتسر زور  رد  ندش  هتخیگنارب  ربق و  گرم و  ِدای  ماگنه  هب  .دش  یم  هناور  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  هنهرب  ياپ  اب  اهراب  یتح  تفر و 

یم نایب  هب  دـنوادخ  هب  لامعا  هضرع  طارـص و  زا  نتـشذگ  زا  نخـس  هاگره  .تسیرگ  یم  یتخـس  هب  لامعا  همان  نتفرگ  تسد  هب  و 
یم راگدرورپ  ربارب  رد  تساـخ  یم  اـپ  هب  زاـمن  هب  یتقو  .دـندش  یم  نارگن  وا  لاـح  يارب  ناـگمه  هک  دز  یم  هلاـن  ناـنچ  نآ  دـمآ ،

تفرگ و یم  ارف  ار  شیاپارس  یبیجع  ینارگن  داتفا  یم  منهج  تشهب و  دای  هک  هاگ  نآ  .دیزرل  یم  ادخ  سرت  زا  شندب  مامت  داتـسیا ،
.دـیزگ یم  يرود  شمنهج  زا  تساوخ و  یم  ار  تشهب  ادـخ  زا  .دـیچیپ  یم  دوخ  هب  درک و  یم  هلان  هدـیزگ  برقع  ناـسنا  ناـس  هب 

، نآرق هاگره  .تشاد  اویش  تسرد و  تسار ، ینخـس  .تخادنا  یم  ادخ  دای  هب  ار  يا  هدننیب  ره  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  وا  راتفر  لامعا و 
(2) «. کیَبل مهّللا  کیَبل  : » تفگ یم  خساپ  ...اونمآ » نیَذلا  اّهیَا  ای   » هک درک  یم  باطخ  ار  نانمؤم 

 . ص 10 ج 4 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  - 1
ص 331. ج 43 ، راونالاراحب ، - 2

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یناگدنز  هب  یلیلحت  يدرکیور  نسح :  www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 72 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13326/AKS BARNAMEH/#content_note_60_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13326/AKS BARNAMEH/#content_note_60_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:61

هیفنح نب  دمحم  . 4

: تفگ یم  هودنا  اب  دش و  یم  رضاح  ناشیا ، رازم  رب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  يو 

هزادنا نامه  هب  زین  تتداهش  دوب ، ام  راختفا  يدنلبرس و  ببس  تا  یناگدنز  هک  هنوگ  نامه  .دمحمابا  يا  دنک ، تمحر  ار  وت  يادخ 
نینچ هنوگچ  يرآ ! .تفرگرب  رد  ار  وا  نفک  هک  ندب  نآ  .دوب  تکربرپ  هچ  یتشاد و  يراوگرزب  حور  هچ  .دوب  نکشرمک  نیگنس و 

.يدوب هدیشون  ریش  نامیا  هنیس  زا  يدوب و  هتفای  شرورپ  مالسا  نماد  رد  .يراکزیهرپ  نامیپ  مه  يدوب و  تیاده  دنزرف  وت  هک  دشابن 
(1) ....يدز مقر  دوخ  مان  هب  ار  گرزب  بتارم  ناشخرد و  هنیشیپ  همه  نآ  وت 

سابع نب  هللادبع  . 5

تفر و یم  ولج  دـنوش ، راوس  دوخ  بکرم  رب  دـنهاوخ  یم  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  ای  نسح  ماما  هک  دـید  یم  سابع  نبا  هاـگره 
ندـید اب  دایز  نب  كرادـم  .درک  یم  هقردـب  ار  نانآ  دـناکت و  یم  ار  ماما  سابل  بکرم و  يور  هچراپ  تفرگ و  یم  ار  ناشیا  باکر 

: تفگ يدنت  اب  سابع  نبا  یلو  درک ، شنزرس  ار  وا  هنحص ، نیا 

هدش ینازرا  نم  رب  هک  تسین  ادخ  تمعن  نیا  ایآ  دنیادخ ! لوسر  نادنزرف  نانیا  دنتسیک !؟ نانیا  یناد  یم  چیه  درخ ! یب  نادان و  يا 
(2) .میامن بترم  ار  ناش  سابل  مزاس و  ناشراوس  بکرم  رب  مریگب و  ار  راوگرزب  ود  نآ  باکر  ات  تسا 

کلام نبا  سنا  . 6

: تسا هتفگ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هرابرد  زین  کلام  نبا  سنا 

ص 200. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 3 ؛ ج 2 ، بهذلا ، جورم  - 1
ص 400. ج 3 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 2
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(1) .دوبن مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  رت  هیبش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یسک 

هشیاع . 7

: تـفگ یم  وا   (2) .دـنک هاگن  رـسپ  نیا  هب  دـنیبب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـهاوخ  یم  سکره  تفگ : یم  هشیاـع 
: دومرف یم  دینابسچ و  یم  هنیس  هب  ار  نسح  هک  مدید  یم  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دوخ تسود  دراد ، یم  تسود  ار  وا  هک  یـسک  ره  رادـب و  تسود  ار  وا  زین  وـت  .مراد  تسود  ار  وا  .تسا  نم  رـسپ  نیا  ایادـخ ، راـب 
(3) .رادب

هریرهوبا . 8

هک مدید  ار  وا  يزور  اریز  دش ؛ یم  ریزارس  مناگدید  زا  کشا  مدید ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هاگره  تفگ : یم  هریرهوبا 
یم شوغآ  رد  ار  وا  ادخ  لوسر  لاح ، نآ  رد  .تخادنا  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناماد  رد  ار  دوخ  دـیود و  یم 

(4)! مراد تسود  درادب ، تسود  ار  وا  هک  ره  زین  مراد و  تسود  ار  وا  نم  ایادخ  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  نسح  ناهد  رد  درشف و 

صاقو یبا  نب  دعس  . 9

لوسر يا  مدرک  ضرع  .دندرک  یم  يزاب  وا  يور  شیپ  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  مدوب و  ادخ  لوسر  دزن  دیوگ : یم  دـعس 
ياهلگ اه  نیا  هک  مشاب  هتشادن  تسود  ار  ود  نیا  هنوگچ  دومرف : يراد ؟ یم  تسود  ار  ود  نیا  ایآ  ادخ !

ص 301 ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
ص 67. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  ماما  هایح  - 2

ص 104. ج 7 ، لاعفالا ، لاوقالا و  ننس  یف  لامعلازنک  يدنه ، نیدلا  ماسح  نب  یقتملا  یلع  - 3
ص 266. ج 43 ، راونالاراحب ، - 4
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(1) .میوب یم  ار  اه  نآ  نم  دنتسه و  ایند  رد  نم  يوبشوخ 

رکبوبا . 10

: تسا هتفگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هرابرد  رکبوبا 

ربمایپ تشپ  رب  ود  نآ  دناوخ و  یم  زامن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  مدید ، ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و 
نیمز رب  یگتـسهآ  هب  ار  ناـنآ  تشاد و  هگن  دوـخ  تسد  اـب  ار  ود  نآ  ادـخ  لوـسر  .دـندوب  هدـش  راوـس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

شزاون دـیناشن و  دوخ  ناماد  رد  ار  ود  نآ  دیـسر ، نایاپ  هب  شزامن  یتقو  .دنداتـسیا  نیمز  رب  یتحار  هب  نانآ  دـنزیخرب و  هک  دراذـگ 
: دومرف درک و 

(2) .دنیایند نیا  رد  نم  يوب  شوخ  لگ  ود  رسپ ، ود  نیا 

ص 383. ج 3 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
ص 25. ج 2 ، داشرالا ، نامعن ، نب  دمحم  نبدمحم  - 2
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تماما زا  شیپ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ياه  تیلاعف  مراهچ : لصف 

هراشا

تماما زا  شیپ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ياه  تیلاعف  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

یسایس ياه  تیلاعف  فلا )

یگنهرف ياه  تیلاعف  ب )

يداصتقا ياه  تیلاعف  ج )

یسایس ياه  تیلاعف  فلا )

هراشا

یسایس ياه  تیلاعف  فلا )

، شا هداوناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  يارب  یتخـس  نارود  دندراذگ ، رانک  تیمکاح  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یلاس  لوط 25  رد 
راگزور شا ، هداوناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  .داد  تسد  زا  زین  ار  شراوگرزب  ردام  نارود ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  .دوب 
تیلاعف یهاوخریخ و  زا  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .دندرک  یم  تراظن  ناناملـسم  هعماج  هب  رود  زا  یلو  دـندنارذگ ، یم  ار  یتخس 
تیلاعف .دیسر  تفالخ  هب  شردپ  هک  نیا  ات  تشاد ، یمن  رب  تسد  مالـسا  نید  هب  يرازگ  تمدخ  ناناملـسم و  لاح  هب  دنمدوس  ياه 

: تسا ریز  رارق  هب  نارود ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ياه 

لمج گنج  رد  تکرش  يارب  مدرم  جیسب  . 1

لکـشم اه  هد  لاملا و  تیب  زا  باتک  باسح و  یب  ياه  شـشخب  اه ، ییارگ  تیموق  اه ، ضیعبت  تیمکاح ، رد  نامثع  دیدش  یناوتان 
زا يرامـش  کیرحت  هب  نامثع  .دننک  ییارآ  فص  وا  ربارب  رد  هنیدم  مدرم  زا  هاوخ  تلادـع  ضرتعم و  يا  ههبج  ات  دـش  ببـس  رگید 
اب مالسلا  هیلع  یلع  .دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تفالخ  دش و  هتشک  صاعورمع  ریبز و  هحلط ، دننام  بلط  تصرف  وجدوس و  رـصانع 

ياه بوشآ  بوشآ ، نیا  تسناد  یم  اریز  دوب ؛ دونـشخان  زین  وا  لـتق  هنتف  زا  یلو  تسناد ، یمن  لداـع  یمکاـح  ار  وا  هک  نیا  دوجو 
: دومرف هنوگ  نیا  نامثع  لتق  يارجام  رد  ماما  .تشاد  دهاوخ  یپ  رد  يرگید 
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نادب رگا   (1) .دنادرگ زاب  لاملا  تیب  هب  ار  نآ  دـیاب  تسا ، هدـش  هدیـشخب  يزیچ  وا  هب  نامثع ، تفالخ  نامز  رد  هک  سکره  دـینادب 
درک و لمع  دب  رایـسب  دوخ  راک  ماجنا  رد  وا  ...وا  روای  مدرک  یم  يریگولج  نآ  زا  رگا  مدوب و  وا  لتاق  مدرک ، یم  رما  نامثع ) لتق  )

(2) .تسا تباث  یمکح  ادخ  دزن  امش  وا و  يارب  لاح ، ره  هب  .دیدرک  یبات  یب  يا  هنوگ  هب  مه  امش 

هناهب ات  وجدوس  رصانع  يارب  دش  يزیواتسد  دادن ، ناشن  دوخ  زا  فافش  یعـضوم  نامثع ، لتق  يارجام  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا 
ياه يزودنا  رز  هب  هک  نانآ  درب و  یم  شیپ  تلادع  اب  ار  دوخ  تموکح  مالـسلا  هیلع  یلع  .دنریگ  راک  هب  یبلط  تردـق  يارب  ییاه 
دوخ لاح  روخارف  هب  ار  عاضوا  هک  یتدم  زا  سپ  دندرک ، یم  قیوشت  وا  لتق  هب  ار  مدرم  هک  ینانامه  دندوب و  هدرک  وخ  نامثع  نامز 
یلع .دندز  تسد  یبلط  بوشآ  يرگ و  لالخا  هب  هرـصب  رد  .دنتخاس  دوخ  دیلپ  دصاقم  زیواتـسد  ار  نامثع  نینوخ  نهاریپ  دـندیدن ،

(3) .داتسرف هفوک  هب  نانکش  نامیپ  اب  زیتس  رد  مدرم  تکراشم  بلج  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دوخ  گرزب  دنزرف  مالـسلا  هیلع 
ایوگ ار  نامربمایپ  رتخد  هداز  ِنابز  ایادخ ! : » دنتفگ یم  بل  ریز  دنک ، ینارنخـس  نانآ  يارب  دـهاوخ  یم  هک  دـندید  ار  وا  مدرم  یتقو 

« .نادرگ

زا سپ  ماما  .درک  داریا  ییاسر  اویش و  رایـسب  نانخـس  درک و  هیکت  ینوتـس  هب  تشاد ، هک  يرامیب  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
دنوادخ هاگرد  هب  شیاتس  ساپس و 

ص 73. ج 9 ، ریدغلا ، ینیما ، همالع  - 1
ص 80. هبطخ 30 ، هغالبلا ، جهن  یتشد ، دمحم  - 2

ص 168. ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 3
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: دومرف

رد زیتس  ادخ و  باتک  هب  ندرک  لمع  هب  ار  امـش  ات  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ارم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  دیناد  یم  مدرم ! يا 
امش .دش  دهاوخ  امش  یلاح  شوخ  ببس  وا  يدونشخ  نآ  زا  سپ  یلو  تسین ، دنیاشوخ  امش  يارب  گنج  هچ  رگا  .مناوخ  ارف  وا  هار 

ار وا  هک  تشادن  رت  شیب  لاس  هد  دناوخ و  زامن  ربمایپ  اب  راب  نیتسخن  ییاهنت و  هب  هک  تسا  یسک  نامه  یلع  هک  دیناد  یم  یبوخ  هب 
وا کین  رادرک  .دوب  شلوسر  يزوریپ  ادخ و  يدونـشخ  بلج  هار  رد  اهنت  شیاه  شالت  هدوب و  ادخ  لوسر  اب  اج  همه  .درک  قیدصت 

ار وا  یلع  .تسب  ایند  نیا  زا  ار  دوخ  ناگدید  هک  هاگ  نآ  ات  دوب  دونـشخ  وا  زا  هراومه  ادخ  لوسر  .دـیناد  یم  یگمه  مالـسا ، رد  ار 
ادـخ لوسر  .داهن  ربق  رد  ار  وا  دوخ  دروآ و  یم  وا  يارب  بآ  شیومع _  رـسپ  لضف _  .دـندرک  کمک  وا  هب  ناگتـشرف  داد و  لسغ 

هب ادـخ  هک  تسا  ییاه  ّتنم  همه  اه  نیا  .درک  یم  شرافـس  وا  هب  اهراک  رگید  دوخ و  ياه  هدـعو  ماـجنا  اـه و  یهدـب  تخادرپ  رد 
هب هک  دندوب  مدرم  نیا  .دناوخن  ارف  ادخ  يوس  هب  تعیب  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یـسک  دنگوس ، ادخ  هب  .تسا  هدومرف  تیانع  یلع 

یلو دـندرک ، تعیب  وا  اـب  لـیم  يور  زا  زین  یگمه  دـندمآ و  شیوس  هب  دـنرب ، یم  موجه  روخـشبآ  يوـس  هب  هک  هنـشت  نارتـش  ناـس 
وا هب  دندرک و  يزوت  هنیک  وا  اب  دنتسکش و  وا  اب  ار  ناش  نامیپ  دنشاب ، هدید  وا  زا  یهابتشا  هک  نآ  یب  لیلد و  نودب  نانآ  زا  یهورگ 
هچ نآ  دروم  رد  دیهاوخب و  کمک  ادخ  زا  دینک و  يرادیاپ  .دـیزاس  هشیپ  يراگزیهرپ  ادـخ ! ناگدـنب  يا  سپ  ....دـندیزرو  دـسح 

دراد و هاگن  هدرک ، ظفح  ار  شناوریپ  ناتـسود و  نآ  اب  هک  هچ  نآ  هب  ار  امـش  ام و  دنوادخ  .دـینک  باتـش  هتـساوخ  امـش  ياورنامرف 
(1) .دزاس دنمورین  شنانمشد  زیتس  رب  ار  امش  ام و  دنک و  يزور  امش  هب  ار  دوخ  زا  يوریپ 

مالعا مالـسلا  هیلع  یلع  يرای  گنج و  رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  مدرم 
يارب ار  یهوبنا  هاپس  تسناوت  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دندرک و 

ص 293. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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.دروآ درگ  مالسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  گنج 

لمج گنج  رد  تکرش  . 2

ناشیا ار  ییاهن  هبرض  تشاد و  هناعاجش  ریگ و  مشچ  يروضح  لمج  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه 
.داد نایاپ  نینمؤملاریما  دوس  هب  ار  گنج  دیناسر و  ماجنا  هب  هشیاع  رتش  ندرک  رحن  اب 

نیفص گنج  رد  تکرش  يارب  مدرم  جیسب  . 3

.دیـسر شوگ  هب  اهزرم  يوس  نآ  زا  يرگید  نینوخ  هنتف  ییاپرب  رد  انـشآان  ییاه  همزمز  هک  دوب  هدرکن  شکورف  لمج  گنج  شتآ 
هیلع نینمؤملاریما  هب  ربخ  .دـندوب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  گـنج  يارب  ورین  يروآ  عمج  هاپـس و  زیهجت  مرگرـس  شناتـسدمه  هیواـعم و 
عافد يارب  ار  نانآ  دنک و  ینارنخس  مدرم  يارب  ات  درک  رومأم  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  مالـسلا  هیلع  یلع  .دیـسر  مالـسلا 

دومن و نایب  ییاویـش  اسر و  نانخـس  ردپ ، روضح  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .دنک  قیوشت  رادمروز  تسرپرز و  نامجاهم  ربارب  رد 
: درک قیوشت  هیواعم  اب  گنج  هب  ار  مدرم  هنوگ  نیا 

: دومرف سپس  .میاتس  یم  تسا  شیاتس  هتسیاش  هک  ناس  نآ  ار  وا  .درادن  یکیرش  تسین و  يدنوادخ  وا  زج  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 
رد رامـش  هب  هک  تسا  هتـشاد  ینازرا  امـش  هب  یناوارف  تمعن  نانچ  .تسا  هتـشاذگ  امـش  شود  رب  ار  دوخ  گرزب  قح  دنوادخ  انامه 
ادخ رطاخ  هب  ام  مشخ  .دجنگ  یمن  نایب  هرتسگ  رد  دوش و  یمن  ادا  تسوا _  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  وا _  شیاتس  ساپـس و  .دیآ  یمن 

شـشخب اه و  نومزآ  اه و  تمعن  رد  میـشاب و  وا  رازگرکـش  ات  هداـهن  تنم  اـم  رب  راـگدرورپ  اریز  تسامـش ؛ حـلاصم  ياتـسار  رد  و 
.میروآ تسد  هب  ار  وا  يدونشخ  شیاه ،

راوتـسا ناشدنویپ  دـنتفای و  تردـق  ماکحتـسا و  نادـب  هک  نآ  رگم  دـندشن ؛ هچراپکی  دـندرکن و  عامتجا  يراک  رب  یتلم  چـیه  انامه 
نمشد اب  دربن  يارب  سپ  .دیدرگ 
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اه و بلق  دنویپ  هتشر  نآ ، كرت  هک  دینکن  اهر  ار  راکیپ  هیحور  امش  .تسا  هدش  هدامآ  کنیا  وا  اریز  دیدرگ ؛ جیـسب  هیواعم )  ) دوخ
زا ار  یناوتان  يرادیاپ ، نیا  تکرب  هب  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دـندرکن ، يرادـیاپ  یموق  زگره  اریز  .درب  یم  نایم  زا  ار  نات  یگتـسبمه 

(1) .درک ناشتیاده  يراد  نید  ياه  هناشن  يوس  هب  تشاد و  هاگن  اه  يراوخ  اه و  یتخس  زا  ار  نانآ  تفرگرب و  ناشیا 

یماظن یهدنامرف  نیفص و  گنج  رد  تکرش  . 4

نیا هک  یلاح  رد  دـیدرگ ؛ ینالوط  یگنج  فرـص  شتفالخ ، ياه  هظحل  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تساوخ  فالخرب  هنافـسأتم 
مالـسلا هیلع  یبتجم  ماما  .ددرگ  يولع  تموکح  ياه  يزیر  همانرب  ققحت  ینادابآ و  نارمع و  فرـص  تسناوت  یم  ناـشخرد  نارود 

ماما . (3) دریگ هدهعرب  ار  رکـشل   (2) هنمیم یهدنامرف  تمـس  هک  تفای  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يوس  زا  نّیفـص  گنج  رد 
هک دـید  ار  وا  نایامن  ِمزر  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو  .درک  یم  هلمح  دز و  یم  ریـشمش  هناروالد  ردـپ ، باـکر  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

بقع هب  ار  نانآ  ات  داد  روتسد  مالسلا ، هیلع  نیـسح  شردارب  وا و  ناج  زا  تظفاحم  يارب  دوش ، یم  رو  هلمح  نمـشد  بلق  هب  هنوگچ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  .دننادرگرب 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لسن  مسرت  یم  مراد و  میب  ود  نیا  ناج  نداتفا  رطخ  هب  زا  هک  دیرادزاب  گنج  زا  ار  منارـسپ 
(4) .دوش عطق 

ص 112. ج 3 ، هباغلادسا ، - 1
.رکشل تسار  حانج  - 2

ص 168. ج 3 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 3
ص 497. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نسحلا  ماما  تایح  - 4
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هیلع نسح  ماما  هرابرد  ار  شا  یگشیمه  دیلپ و  تسایـس  ات  تساوخ  دید ، هک  ار  یبتجم  ماما  ندیگنج  هیواعم  گنج ، مرگ  امرگ  رد 
، روظنم نیمه  هب  .دنک  رد  هب  نادیم  زا  یلاشوپ  ياه  هدعو  اب  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ات  دیـشوک  ور ، نیا  زا  .دریگ  راک  هب  مالـسلا 

هیلع نسح  ماما  ات  .داتـسرف  گنج  نادیم  هب  ار  نامثع _  تما  هدش  دازآ  نایغای  زا  مود و  هفیلخ  کچوک  دـنزرف  رمع _  نب  هللادـیبع 
، دید رازراک  لوغـشم  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هللادیبع ، یتقو  .دنک  رد  هب  نادـیم  زا  اه  هناهب  رگید  تفالخ و  هدـعو  اب  ار  مالـسلا 

.دـیناسر ماما  هب  ار  هیواعم  داهنـشیپ  هللادـیبع  .دـمآ  کیدزن  دیـشک و  گنج  زا  تسد  ماما  .مراد  يراک  وت  اب  تفگ : تفر و  کیدزن 
: دومرف يدنت  اب  ماما 

هک يزور  ات  تسا  هدومن  ابیز  تیارب  ار  راک  نیا  هداد و  تبیرف  ناطیـش  یلو  دش ، یهاوخ  هتـشک  ادرف  ای  زورما  هک  تمنیب  یم  ییوگ 
.دشک یم  كاخ  هب  تروص  اب  ار  تا  هزانج  دنز و  یم  تنیمز  رب  ادخ  يدوز  هب  .دنیرگب  تا  هزانج  رب  ماش  نانز 

: تفگ درب و  یپ  باوج  هب  دوخ  وا ، تلاح  ندید  اب  هیواعم  .تشگزاب  هاگ  همیخ  يوس  هب  هدنکفارس  دیماان و  هدز و  تفگش  هللا  دیبع 

تیمکح يارجام  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يوگ  نخس  . 5

نخـس رب  هیواعم  تشاد و  یمن  رب  تقیقح  زا  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  .تفر  یم  شیپ  هجیتن  یب  دوب و  هدـش  ینالوط  نیفـص  گـنج 
هتـشون هک  اج  نآ  ات  .دنداد  یم  ناشن  یتخـسرس  دوخ  راعـش  رد  ود  ره  دوب و  لطاب  قح و  گنج  گنج ، .درـشف  یم  ياپ  دوخ  لطاب 

.دیشک ازارد  هب  مین  لاس و  کی  هب  کیدزن  گنج  نیا  دنا 
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باتک دندرک و  اه  هزین  رس  رب  ار  اه  نآرق  هیواعم  روتـسد  هب  دوب ، زاین  رگید  ریـشمش  هبرـض  دنچ  اهنت  قح  رکـشل  يزوریپ  ات  ماجنارس 
مـشچ داتفا و  یگتـسد  ود  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاپـس  رد  هجیتن  رد  .دنداد  رارق  دوخ  یبلط  تردق  یتسرپ و  ایند  هچیزاب  ار  ادخ 
بیترت نیدب  .دندرک  راداو  تیمکح  شریذپ  هب  ار  ماما  دنتشاذگ و  نیمز  ار  اهریـشمش  گنج ، زا  هتـسخ  ناوزاب  زین  نیبرهاظ و  ياه 
تابثا هب  یگمه  يارب  ریذپان  ناربج  گرزب و  هابتشا  نیا  هک  دییاپن  يرید  .دش  هتـشاذگ  رانک  تفالخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یتحار  هب 

هتسب نانآ  رارصا  هب  هک  ار  ینامیپ  ات  دنتساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یضعب  یتح  دندرک و  ینامیشپ  زاربا  یتخس  هب  ور ، نیا  زا  .دیـسر 
یم رّـصقم  نایرج  نیا  رد  ار  ترـضح  ِدوخ  فلتخم  ياـه  هناـهب  هب  زین  یخرب  یلو  دـنک ، زاـغآ  اـباحم  یب  ار  گـنج  دنکـشب و  دوب ،

.ددنویپب عوقو  هب  يرگید  هعجاف  دوش و  هتفرگرس  زا  يرگ  بوشآ  هک  تفر  یم  نآ  میب  .دنتسناد 

هب .دـشخب  نایاپ  ار  بوشآ  دـنک و  يرگ  یجنایم  تسا ، مارتحا  شریذـپ و  دروم  ناگمه  يارب  هک  يا  هرهچ  ات  دوب  مزال  اج ، نیا  رد 
فرط زا  ات  درک  رومأم  دوب  هدـش  هتفریذـپ  يا  هرهچ  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  شگرزب  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  روظنم ، نیمه 

، دوب هدرک  رداص  يرعشا  یسوموبا  هک  ار  یمکح  هدننک ، عناق  لیالد  اب  تسخن  دیاب  وا  .دنک  لح  ار  لکشم  نشور و  ار  هلأسم  ناشیا 
ساّسح تیعقوم  نآ  رد  راک  نیا  .تفریذپ  یم  زین  ار  تیمکح  تیعورـشم  نافلاخم ، ياه  هنتف  زا  يریگولج  يارب  زین  درک و  یم  وغل 

هیلع یلع  ناراداوه  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زج  یسک  دومن و  یم  راوشد  رایسب  دندوب ، نافلاخم  وزج  نارضاح  رت  شیب  هک 
: دومرف هنوگ  نیا  عمج  نآرد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .تشادن  ار  یتیلوؤسم  نینچ  ماجنا  ناوت  مالسلا 

هدایز یسوموبا ] صاع و  ورمع   ] درم ود  نیا  هرابرد  امش  نامگ  یب  مدرم ! يا 
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مکح سفن  ياوه  اب  اه  نآ  یلو  ناش ، سفن  ياوه  يور  زا  هن  دـننک ؛ مکح  ادـخ  باتک  اب  اـت  دـیدیزگرب  ار  اـه  نآ  دـیتفگ و  نخس 
رمع نب  هللادبع  هک  یسوموبا )  ) سیق نب  هللادبع  .تسا  موکحم  هکلب  تسین ، مَکَح  دنک ، نینچ  هک  یـسک  ادخ و  باتک  اب  هن  دندرک ؛

: درک هابتشا  هس  داد ، رارق  هفیلخ  ار 

رارق زین  هرفن  شش  ياروش  ياضعا  زا  ار  وا  یتح  .دوبن  یـضار  وا  نداد  رارق  هفیلخ  هب  رمع  اریز  درک ؛ تفلاخم  رمع  شردپ  رظن  اب  . 1
؛ دوب هدادن 

؛ دوب هدرکن  تروشم  هراب  نیارد  رمع  نب  هللادبع  دوخ  اب  . 2

نیا و   ) دـنا هدادـن  هراب  نیا  رد  يرظن  دوب ، مدرم  شریذـپ  دروم  اه  نآ  رظن  دـندرک و  دـقعنم  ار  تموکح  هک  راـصنا  نیرجاـهم و  . 3
(. تسا رفن  ود  نیا  نآ  زا  اهنت  مکح 

داد رارق  مَکَح  هظیرق  ینب  نایرج  رد  ار  ذاعم  نب  دعس  زین  ادخ  لوسر  تسا و  هتفریذپ  نآ ) تیعورـشم   ) تیمکح و هلأسم  لصا  یلو 
یمن تیاـضر  زین  ادـخ  لوـسر  درک ، یم  تفلاـخم  وا  رگا  دـیدرت  یب  .درک  مکح  دوـب ، ادـخ  ياـضر  دروـم  هـک  ار  هـچ  نآ  زین  وا  و 

(1) .داد

، نانخس نیا  .تشاد  یمن  رب  يرگ  هنتف  زا  تسد  هاگ  چیه  نمشد  دنچ  ره  تخاس ، راکشآ  ناگمه  رب  ار  هلأسم  ماما ، ياویـش  نانخس 
.تخاس نشور  ناگمه  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یسایس  یملع و  هاگیاج 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نیشناج  یسایس و  رواشم   _ 6

ماما هک  دوش  یم  نشور  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  رصع  یخیرات  ياه  نایرج  یسررب  اب 

ص 53. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  ماما  هایح  - 1
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هتشاد يا  هدننک  نییعت  مهم و  شقن  وا  ياه  يزیر  همانرب  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  ياه  يریگ  میمصت  یمامت  رد  مالسلاامهیلع  نسح 
تابثا هب  ار  ناشیا  يالاو  ییاناوت  هلأسم  نیمه  .درک  یم  تروشم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  هراومه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اریز  تسا ؛

رب ار  فیاظو  نیا  ماجنا  وا  امتح  دش ، یم  تفای  مالـسلا  هیلع  یلع  ناراداوه  نایم  رد  وا  زا  رتاناوت  رتاناد و  يدرف  رگا  هچ  دناسر ؛ یم 
هرـصب رد  ار  هام  کی  تدم  مالـسلا ، هیلع  یلع  لمج  گنج  نایاپ  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  یخیرات  ياه  باتک  رد  .تفرگ  یم  شود 

هدهع رب  ار  ردپ  شقن  ترـضح  نآ  ياج  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دـش و  رامیب  تدـم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .درک  يرپس 
(1) .تفرگ

زا دروآ و  درگ  تروشم  يارب  ار  دوخ  هاپـس  ناهدنامرف  نارادرـس و  هیواعم ، اب  گنج  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دنا  هتـشون  نینچمه 
: دومرف درک و  یهاوخرظن  گنج  هرابرد  نانآ 

اب گنج  دصق  ام  نونکا  .تسا  نیتسار  تسار و  ناتراتفگ  كرابم و  ناتراک  .دیتسه  رابدرب  رظن و  بحاص  رکف ، شوخ  ینادرم  امش 
.دیراذگ نایم  رد  نم  اب  ار  دوخ  رظن  مه  امش  سپ  .میراد  ار  نمشد 

نایب هنوگ  نیا  ار  دوخ  رظن  یهلا ، شیاتس  زا  سپ  مالسلا ، هیلع  یلع  یسایس  رواشم  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ماگنه ، نیا  رد 
: تشاد

سپ .ددرگن  رت  هچراپکی  ناش  عامتجا  دباین و  ماکحتـسا  دوشن و  یلمع  راک  نآ  دندش ، يأر  مه  يراک  رب  یتقو  هک  دوبن  یموق  چیه 
نونکا مه  هک  دیوش  نامیپ  مه  شنارای  هیواعم و  اب  گنج  يارب 

ص 161. ج 3 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
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يروالد نتفر ، اه  هزین  دمآ  شوخ  هب  هک  یتسار  هب  .دـنک  یم  نارگن  ار  اه  لد  هک  دیـشکن  رگیدـکی  يرای  زا  تسد  .تسا  نآ  تقو 
دهاوخن تیادـه  يراگتـسر  شخب  ینـشور  ياـه  لزنم  هب  دوـش و  یمن  دـنمورین  ددـنبن ، رب  تخر  يا  هعماـج  زا  یناـشیرپ  اـت  .تسا 

(1) .دش

یگنهرف ياه  تیلاعف  ب )

مالسلا هیلع  یلع  ماما  یگنهرف  نیشناج  رواشم و  . 1

دوب و رادومن  ناشیا  رد  یکدوک  ناوا  نامه  زا  رما  نیا  .دوب  اناوت  رایـسب  يداقتعا  یملع و  لیاسم  نییبت  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
وا هب  یکدوک  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یگتخیهرف  زا  یهاگآ  لیلد  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتح 

.دنداد یم  ار  لیاسم  ّلح  روتسد 

زا نم  تفگ : دومن و  تدارا  زاربا  رایسب  دمآ و  وا  دزن  يدرم  هک  دوب  هفوک _  ياه  هلحم  زا  هَبحُر _  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دنا  هتـشون 
ار نآ  هک  دوب  هدمآ  شیپ  ییاه  شسرپ  مور  روشک  هاشداپ  يارب  هکلب  یتسین ، ام  زا  وت  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  .میامش  نادنمتدارا 
وت تسا ، هدنام  ناوتان  نآ  خساپ  زا  هیواعم  نوچ  تساج و  نآ  زین  کنیا  تساوخ و  هیواعم  زا  ار  نآ  خساپ  داتسرف و  ماش  هب  یکیپ  اب 
نیا هنایفخم  نم  یلو  تفگ : درک و  قیدصت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانخـس  یتفگـش  اب  درم  تسا .» هداتـسرف  ام  دزن  اه  نآ  ّلح  يارب  ار 

مدنزرف ود  نیا  زا  یکی  اب  ار  تیاه  شسرپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  هتـشادن  ربخ  نم  ندمآ  زا  سک  چیه  ما و  هدمآ  اج 
نیا يا  هدمآ  : » دومرف رتدوز  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .مسرپ  یم  نسح  تدنزرف  زا  تفگ : درم  راذگب ،» نایم  رد 

ص 281. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 1
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هچ برغم  قرـشم و  نایم  تفاسم  تسا ؟ يا  هلـصاف  هچ  نیمز  نامـسآ و  نایم  تسا ؟ ردـق  هچ  لطاب  قح و  قرف  یـسرپب : ار  شـسرپ 
هد مادـک  تسیچ ؟ یثنخ  دـنا ؟ عمج  اجک  نانمؤم  حاورا  تسا ؟ عمج  اجک  رد  ناکرـشم  حاورا  تسیچ ؟ حزق  سوق و  تسا ؟ هزادـنا 

نیمه میاه  شسرپ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  هلب  تفگ : یتفگش  اب  هرابود  یماش  درم  تسا »؟ يرگید  زا  رت  يوق  مادک  ره  هک  تسا  زیچ 
: داد خساپ  شیاه  شسرپ  کی  کی  هب  هنوگ  نیا  ماما  دیدومرف و  هک  دوب  اه 

نایم هلـصاف  .تسا  لطاب  يدینـش  شوگ  اب  ار  هچ  نآ  قح و  يدید  مشچ  هبار  هچ  نآ  .تسا  هلـصاف  تشگنا  راهچ  لطاب  قح و  نایم 
غورد دیوگب ، ار  نیا  ریغ  سک  ره  تسا و  ندز  مه  رب  مشچ  هظحل  کی  هدیدمتس و  درف  کی  تساوخرد  هزادنا  هب  نیمز  نامـسآ و 

.تسا هتفگ 

.دنک یم  بورغ  برغم ، رد  عولط و  قرشم ، زا  هاگحبص  هک  تسا  دیشروخ  زور  کی  تکرح  هزادنا  هب  برغم  قرشم و  نایم  هلصاف 

: دومرف حزق  سوق و  هرابرد 

ناراب شراب  زا  سپ  هک  تسادخ  تردق  هناشن  نامک ، نیگنر  یلو  .تسا  ناطیـش  حزق  اریز  هدـن ؛ تبـسن  حزق  هب  ار  سوق  وت ! رب  ياو 
رد نانمؤم  حاورا  و  توهرب »  » ماـن هب  ییاـج  رد  ناکرـشم  حاورا  .تسا  تکرب  يزیخ و  لـصاح  هناـشن  دوش و  یم  رادومن  شتمحر ،

.دوش گرزب  ات  دنک  ربص  دیاب  وا  .تسین  صخشم  نآ  تیسنج  هک  تسا  یسک  یثنخ  .تسا  یملس »  » مان هب  يا  هدرتسگ  هاگیاج 

: دومرف دراد ، هبلغ  رگیدکی  رب  هک  تسا  زیچ  هد  مادک  هک  شسرپ  نیا  هرابرد  نسح  ماما 

هک تسا  شتآ  نهآ ، زا  رت  مواـقم  .دـنک  یم  هعطق  هعطق  ار  نآ  تسا و  رت  مکحم  نآ  زا  نـهآ  یلو  دـیرفآ ، مـکحم  ادـخ  ار  گـنس 
هب ار  بآ  هـک  تـسا  ربا  بآ ، زا  رت  هریچ  دزاـس و  یم  شوماــخ  ار  نآ  هـک  تـسا  بآ  شتآ ، زا  رت  يوـق  .دــنک  یم  بوذ  ار  نـهآ 
نآ هب  هک  دـنا  ناگتـشرف  داب ، زا  رتزوریپ  دـهد و  یم  لاـقتنا  ار  نآ  هک  تسا  داـب  ربا ، زا  رت  يوق  .دـنک  یم  اـج  هباـج  ناراـب  تروص 

لیئارزع زا  رتدنمورین  دناریم و  یم  ار  اه  نآ  هک  تسا  لیئارزع »  » ناگتشرف زا  رتدنمورین  .دنهد  یم  ییاج  هباج  روتسد 
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دـناریم و یم  زین  ار  گرم  هک  تسا  گرزب  دـنوادخ  نامرف  رتـالاب ، رت و  يوق  اـه  نیا  همه  زا  دـناریم و  یم  زین  ار  وا  هک  تسا  گرم 
.دنام یم  هراومه  دوخ 

: تفگ دوب ، هتفرگ  ار  دوخ  ياه  شسرپ  یمامت  خساپ  هک  یماش  درم 

(1) .تسا يربهر  تفالخ و  رب  رتراوازس  هیواعم  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  قح  هب  ییادخ و  لوسر  دنزرف  وت  هک  مهد  یم  تداهش 

.تسا ناوارف  خیرات  رد  تسا ، مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یملع  يرترب  رگناشن  هک  بلاطم  هنوگ  نیا 

هفوک تقوم  هعمج  ماما  . 2

.دوب هعمج  تماـما  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تفـالخ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  یگنهرف  مهم  ياـه  تیلوئـسم  زا  یکی 
رب ار  مهم  نیا  ، دـنک هماقا  ار  هعمج  زامن  دنتـسناوت  یمن  يرذـع  لیلد  هب  اـی  درک و  یم  كرت  ار  هفوک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هاـگره 

(2) .دنتشاذگ یم  ناشرتگرزب  دنزرف  شود 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ياج  هب  تواضق  . 3

نتفرگ یـسرداد و  زین  نآ و  يارجا  رد  ناشیا  يریگ  تخـس  تلادع و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  ياه  هولج  نیرت  هتـسجرب  زا 
ماما دندنام و  یم  زاب  اه  نآ  لح  زا  ییاضق ، لیاسم  زا  يرایسب  رد  رگید  يافلخ  اسب  هچ  .دوب  ملاظ  زا  مولظم  قح 

ار اه  خساپ  هک  دـیمهف  وا  یلو  داتـسرف ، مور  هاشداپ  يارب  دوخ  لوق  زا  ار  اه  خـساپ  زین  هیواعم  تشگزاب و  هیواعم  دزن  یماش  درم  - 1
یطبر وت  هب  تساه و  نآ  نادـناخ  ناربمایپ و  زا  هتـساخرب  اـه  خـساپ  نیا  هک  یـسیع  هب  دـنگوس  تشون : وا  هب  تسا و  هدادـن  هیواـعم 

ص 325. ج 43 ، راونالاراحب ، .درادن 
ص 9. ج 3 ، بهذلا ، جورم  - 2
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.دندرپس یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ناشگرزب  دنزرف  هب  ار  رما  نیا  هاگ  زین  ناشیا  دوخ  یتح  درک و  کمک  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  یلع 
(1) .دنک تباث  نارگید  هب  زین  ار  وا  ملع  ات 

ناج و یب  يدسج  رانک  يا ، هبارخ  رد  ار  وا  هک  دندروآ  وا  دزن  ار  يدرم  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  نارود  رد  دـنا  هتـشون 
نتفگ يارب  يزیچ  دومرف : ماما  .دنتفگ  ترـضح  هب  ار  نایرج  .تشاد  تسد  رد  زین  نینوخ  يدراک  هک  یلاح  رد  دندوب ؛ هتفای  نینوخ 

نیا رد  .دننک  صاصق  هدرب و  ار  وا  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  مریذپ ؟ یم  ار  ماهتا  نیا  نینمؤملاریما ! ای  داد : خساپ  درم  يراد ؟
نم لتاق  هتـشکن و  ار  یـسک  وا  دینک ! اهر  ار  وا  دینک ! اهر  ار  وا  دز : یم  دایرف  هک  یلاح  رد  دـیناسر ، ار  دوخ  هلجع  اب  يدرم  ماگنه ،

؟ متسه

؟ تسا يرگید  سک  لتاق  هک  یلاح  رد  یتفریذپ  ار  لتق  ماهتا  ارچ  دیسرپ : مهتم  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

هدـید نینوخ  دراک  اـب  دـسج ، رـس  يـالاب  ارم  رفن  نیدـنچ  اریز  منک ، عاـفد  دوخ  زا  مناوتب  هک  مدوبن  یعـضو  رد  نم  داد : خـساپ  درم 
هدز تفگش  .دطلغ  یم  دوخ  نوخ  رد  درم  نآ  مدید  هک  مدمآ  هبارخ  هب  تجاح  ياضق  يارب  مدوب و  هتشک  ار  يدنفسوگ  نم  .دندوب 

ار وا  نم  هک  دنتـشاگنا  دندید و  عضو  نآ  اب  ارم  دندش و  هبارخ  دراو  رفن  دنچ  نیا  دوب ، متـسدرد  نینوخ  دراک  هک  یلاح  رد  مدـش و 
هیلع یبتجم  ماما  .دـنهاوخب  وا  زا  ار  مکح  اـت  داتـسرف  مالـسلا  هیلع  نسح  شدـنزرف  دزن  ار  لـتاق  مهتم و  مالـسلا  هیلع  یلع  .ما  هتـشک 

: دومرف ود  ره  ياه  تبحص  ندینش  زا  سپ  مالسلا 

ص 280. ج 40 ، راونالاراحب ، - 1
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سکره اعیمَج ؛ َساّنلاایحَا  امَّنَاَکَف  اهایحَا  نَم  َو   » همیرک هیآ  دانتـسا  هب  داد ، تاجن  ار  مهتم  ناج  شا  يراتفگ  تسار  اب  هک  لتاق  درم  »
«. تسا هداد  تاجن  ار  مدرم  همه  ییوگ  دهد ، تاجن  گرم  زا  ار  یناسنا 

دازآ ار  ود  ره  سپ  .تسا  هدـیناهر  گرم  زا  ار  يرگید  هتـشک و  ار  يدرف  .تسا  هدیـشخب  ییاهر  گرم  زا  ار  اه  ناـسنا  همه  ییوگ 
(1) «. دیزادرپب لاملا  تیب  زا  ار  لوتقم  هید  دینک و 

يداصتقا ياه  تیلاعف  ج )

يداصتقا ياه  تیلاعف  ج )

دوب یلاوما  اه و  نیمز  یتسرپرـس  تماما ، زا  شیپ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يداصتقا  ياه  شالت  نیرتریگ  مشچ  زا  یکی 
صخشم فقو  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يوس  زا  هک 

هب اه  ییاراد  نیا  .دوب  هدـش  فقو  تیب  لـها  هداوناـخ  نادنمتـسم و  ناـمیتی ، مارحلا ، هللا  تیب  جاـجح  هب  اـه  نآ  رت  شیب  دوب و  هدـش 
هرادا مالسلا  هیلع  یلع  هلیـسو  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافوقوم  .دوب  ...و  تانق  هاچ ، یعارز ، نیمز  ناتـسلخن ، تروص 

یتسرپرس تیلوت و  هب  دوخ  تافوقوم  هفاضا  هب  ار  اه  نآ  ترضح  مالسلا ، هیلع  یلع  ینیـشناج  ربمایپ و  تشذگرد  زا  سپ  دش و  یم 
: تسا هدمآ  یتسرپرس  نیا  ضیوفت  مکح  رد  .دروآرد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

ندروآ تسد  هب  يارب  دوخ  هفوقوم )  ) ياه ییاراد  هرابرد  نانمؤم _  ياوشیپ  بلاـط _  یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  يوس  زا  یناـمرف  نیا 
دوخ يارب  نآزا  یعرش  نیناوق  بوچراهچ  رد  دیاب  وا  .تسا  یلع  نب  نسح  اب  نآ  هرادا  یتسرپرـس و  هک  ...تسا  دنوادخ  يدونـشخ 

.دیامنب زین  قافنا  دریگ و  هرهب 

.32 هدئام ، - 1
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هک تسناد  دیاب  .ددرگ  شردارب  نیـشناج  دریگ و  هدـهع  رب  ار  یتسرپرـس  دـیاب  وا  دوب ، هدـنز  نیـسح  داتفا و  یقافتا  نسح  يارب  رگا 
همطاف نادـنزرف  هب  ار  نآ  یتسرپرـس  هک  نیا  تسا و  یلع  نادـنزرف  رگید  هزادـنا  هب  تسرد  یلع ، تافوقوم  زا  همطاف  نادـنزرف  هرهب 

ناشیدنواشیوخ تفارـش و  نانآ و  هاگیاج  تشادگرزب  لیلد  هب  زین  تسوا و  لوسر  ادخ و  هب  نانآ  یکیدزن  لیلد  هب  مدرک ، راذـگاو 
رد نآ  دمآرد  زا  اهنت  دنک و  ظفح  ار  لام  لصا  منک  یم  طرـش  دریگ ، یم  هدـهع  رب  ار  یتسرپرـس  هک  یـسک  اب  .تسادـخ  لوسر  اب 

ناتـسلخن هب  هچراپکی  تروص  هب  نیمزرـس  نآ  همه  ات  دـنک  يرادوخ  اه  لخن  شورف  زا  دـیامن و  قافنا  دـش ، هداد  روتـسد  هک  یهار 
(1) .دوش لیدبت 

فقو ار  نآ  زین  ناشیا  .دوب  هدیسر  وا  هب  ناشردپ  يوس  زا  هک  دنتشاد  یتاقدص  تافوقوم و  زین  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نینچ  مه 
مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناش _  گرزب  دنزرف  هب  نآ  زا  سپ  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  تسخن  ار  نآ  یتسرپرـس  درک و  نادنمزاین 

: تسا هدمآ  نینچ  یتسرپرس  نیا  ياطعا  مکح  رد  .دراذگاو  _ 

زا تسا  ترابع  هک  ار  هعبس  ناطیح  همان  نیا  .تسا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دمحم  رتخد  همطاف  زا  یـشرافس  همان  نیا 
مهد و یم  رارق  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  راـیتخا  رد  میهاربا ، ما  طـئاح  هیفاـص و  ینـسح ، بثیم ، هقرب ، لـالد ، فاوع ، قطاـنم 
رد تفر ، ایند  زا  مه  وا  رگا  .منک  یم  راذگاو  یلع  نب  نسح  مدـنزرف  هب  ار  نآ  یتسرپرـس  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هچ  نانچ 

.دوب دهاوخ  منادنزرف  نیرت  گرزب  رایتخا  رد  زین  وا  زا  سپ  .مراذگ  یم  یلع  نب  نیسح  مرگید  دنزرف  رایتخا 

نب ریبز  يدنک و  دوسا  نب  دادقم  سپس  ادخ ، لوا  همان ، فقو  نیا  نادهاش 

ح 34. ص 146 ، ج 15 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 1
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(1) .دش هتشاگن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هب  همان ، نیا  .دنتسه  ماوع 

ح 1. ص 235 ، ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
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تماما نارود  یعامتجا  یسایس و  ياه  تیلاعف  طیارش و  مجنپ : لصف 

هراشا

تماما نارود  یعامتجا  یسایس و  ياه  تیلاعف  طیارش و  مجنپ : لصف 

اه لصف  ریز 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  اب  تعیب  . 1

هیواعم يوس  زا  يزادنارب  ياروش  لیکشت  . 2

هبناج ود  ياه  يراگن  همان  . 3

هیواعم اب  گنج  يارب  هاپس  يزاس  هدامآ  . 4

هیواعم يوس  زا  حلص  يزاس  رتسب  . 5

حلص لماوع  یسررب  . 6

حلص شریذپ  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ياه  هزیگنا  فادها و  . 7

حلص دافم  . 8

هزرابم يارب  رگید  يرگنس  حلص ؛ . 9

حلص ياهدمآ  یپ  . 10

یسایس یعامتجا _  ياه  هزرابم  رگید  . 11

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  اب  تعیب  . 1

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  اب  تعیب  . 1

دوب و هدرک  یفرعم  ماـما  ناونع  هب  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  شردارب  نسح و  ماـما  هراومه  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
: دومرف یم  هتسویپ  ربمایپ  .دوب  دهاوخ  اه  نآ  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دنتسناد  یم  شیپ  زا  ناگمه 

همه شا ، یناگدنز  نسیپاو  ياهزور  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دـننک : حلـص  هچ  دـنگنجب و  هچ  دنتـسه ؛ ماما  ود  ره  نیـسح  نسح و 
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: دومرف درک و  مالعا  ار  شدنزرف  ینیشناج  دروآ و  درگ  ار  ناگرزب 

نامه نیا  .مهد  وت  هب  هناشن ) ناونع  هب   ) ار مدوخ  ریـشمش  اه و  هتـشون  منک و  دوخ  نیـشناج  ار  وت  ات  داد  روتـسد  ادخ  لوسر  منـسح !
 _ دوخ زا  سپ  ماما  هب  ار  نآ  دیـسر ، نایاپ  هب  ترمع  هک  یماـگنه  زین  وت  .داد  ماـجنا  نم  دروم  رد  زین  ادـخ  لوسر  هک  تسا  يراـک 

(1) .نک راذگاو  مالسلا _  هیلع  نیسح  تردارب 

یم شوگ  شنانخـس  هب  دنتـسیرگ ، یم  هک  یلاح  رد  مدرم  .درک  داریا  يروشرپ  ینارنخـس  ماـما  مالـسلا ، هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ 
: دومرف دوخ  هبطخ  رد  وا  .دنداد 

یکی ام  .مییوا  ربمایپ  هداوناخ  کیدزن و  ناشیوخ  مییادخ ، زوریپ  هورگ  ام  نامگ ، یب  مدرم ! يا 

ص 322. ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
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یتشز چیه  تسه و  نآ  رد  زیچ  همه  هک  یباتک  ینعی  نآرق ، هارمه  هب  ام  .میتسه  تما  دزن  ادخ  لوسر  گنس  نارگ  تناما  ود  نآ  زا 
ناـمگ سدـح و  هب  نآ  زا  تشادرب  رد  اریز  تساوخ ؛  کـمک  اـم  زا  دـیاب  نآرق  ریـسفت  رد  .میتـسه  درادـن ، هار  نآ  رد  یتسرداـن  و 

بجاو و ام  تعاطا  هک  دیشاب  هتشاد  يرادربنامرف  امزا  .میناد  یم  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  قیاقح  ام  هکلب  میروآ ، یمن  يور  یـصخش 
دینک و يوریپ  وا  لوسر  ادخ و  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  هدومرف « : ادخ  .تسا  ربارب  گنس و  مه  لوسر  ادخ و  تعاطا  اب 

ناتـسرپرس لوسر و  هب  ار  نآ  رگا  و  تسا : هدومرف  زین  دینادرگ و  زاب  شلوسر  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیدرک ، فالتخا  يا  هلأسم  رد  رگا 
ناطیـش ياه  همزمز  هب  دیـشاب و  هاگآ  مدرم  .تفای » دنهاوخ  رد  ار  نآ  دنا ، كرد  مهف و  یپ  رد  هک  یناسک  امتح  دینادرگ ، زاب  دوخ 

چیه زورما  تفگ : یم  اه  نآ  هب  هک  دوب  دیهاوخ  وا  ناتـسود  دننام  دـیداد ، شوگ  رگا  .تسامـش  راکـشآ  نمـشد  وا  .دـیهدن  شوگ 
یم نآرق  دنک ، تشپ  يرگید  رب  امش  زا  یهورگ  ره  هک  هظحل  نآ  یلو  متـسه ، ناتنابیتشپ  نم  تسین و  زوریپ  امـش  رب  مدرم  زا  سک 

، زور نآ  رد  رگید  هک  دینادب  .دید  دیهاوخ  باذع  يدوز  هب  .دـینیب  یمن  امـش  هک  منیب  یم  ار  يزیچ  نم  .مرازیب  امـش  زا  نم  دـیامرف :
(1) .دیشخب دهاوخن  يدوس  دندوب ، هدرواین  نامیا  نآ  زا  شیپ  هک  نانآ  ندروآ  نامیا 

: تفگ تساخرب و  سابع  نب  هللادبع  ماما ، ینارنخس  نایاپ  زا  سپ 

.دینک تعیب  وا  اب  سپ  .تسا  ناتماما  نیشناج  ناتربمایپ و  دنزرف  نیا  مدرم !

: دنتفگ یم  اه  نآ  .دندش  نامیپ  مه  ماما  اب  وا  زا  يوریپ  هب  زین  مدرم   (2) .درشف تسد  رد  ار  ماما  تسد  دمآ و  ولج  دوخ  سپس 

.تسوا هدنزارب  تفالخ  ردقچ  .تسا  ینتشاد  تسود  وا  ردق  هچ 

ص 359. ج 43 ، راونالاراحب ، - 1

ص 156. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 2
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هک یناگرزب  هب  ار  یتموکح  ياـه  تسپ  ماـما  مدرم ، تعیب  زا  سپ   (1) .دوب يرجه  ملهچ  لاس  ناـضمر  هاـم  مکی  تسیب و  زور ، نآ 
يزیر همانرب  رد  نانآ  هک  دش  ببـس  تخادنا و  ساره  هب  ار  نانمـشد  مدرم ، تعیب  .داد  ناماس  ار  دوخ  تفالخ  درپس و  تخانـش  یم 

.دنوش رت  قیقد  دوخ  ياه 

هیواعم يوس  زا  يزادنارب  ياروش  لیکشت  . 2

هیواعم يوس  زا  يزادنارب  ياروش  لیکشت  . 2

دراو دوز  یلیخ  دورن ، ردـه  تردـق ، نتفرگ  تسد  هب  رد  شیاه  شالت  هک  نیا  يارب  تفای ، یهاگآ  تعیب  يارجام  زا  هیواـعم  یتقو 
ياه هیاپ  ندرک  تسـس  يارب  ات  درک  رـضاح  ار  ثعـشا  نب  سیق  صاعورمع و  دـننام  دوخ  یـسایس  نارواشم  ور ، نیا  زا  .دـش  لمع 
نیا هباه  نآ  .تشذـگ  یمن  نآ  ندـمآ  راک  يور  زا  هتفه  کی  یتح  هک  یتفالخ  دـنریگب ؛ میمـصت  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفالخ 
یشم طخ  کی  هراومه  هیواعم   (2) .دوب دنهاوخ  يدیماان  ینارگن و  رد  هراومه  دنربن ، نایم  زا  ار  ماما  تفالخ  رگا  هک  دندیسر  هجیتن 

.هجنکش دیدهت ، عیمطت ،  _ 1 دوب : هناراکبیرف  لصا  هس  نیا  وریپ  هشیمه  هیواعم  یسایس  یشم  طخ  .تفرگ  یم  یپ  ار  یسایس 

یلاخوت ياه  هدعو  اب  ار  لباقم  درف  تسخن  .تسج  یم  دوس  شور  هس  ره  زا  بسانت  هب  دوخ  هناراکبیرف  ياه  تسایس  ياتسار  رد  وا 
دـیناسرت و یم  شراک  تبقاع  زا  ار  وا  شذوفن  تردـق و  زا  هدافتـسا  اب  داد ، یمن  هجیتن  رگا  .تشاد  یم  او  عمط  هب  یعقاو ) هاگ  ای  (و 

رس زا  ار  وا  هجنکش  روز  اب  تفرگ ، یمن  يا  هجیتن  مه  زاب  رگا 

ص 30. ج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 1

ص 32. ج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 2
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رد دـنتفرگ ، یم  رارق  يزاب  تسایـس  نیا  شوختـسد  هک  یناسک  رت  شیب  هک  تسا  نیا  اـج  نیا  رد  مهم  هتکن  .دز  یم  راـنک  دوخ  هار 
نامه زا  يریگ  هرهب  اب  ار  شیاـه  تسایـس  یماـمت  وا  هک  تفگ  ناوتب  تأرج  هب  دـیاش  .دـندش  یم  هیواـعم  هتفیرف  لوا  هلحرم  ناـمه 
نیرت مهم  .دناشن  یم  یـسرک  هب  ار  شا  یناطیـش  ياه  تسایـس  رگید ، ياه  هویـش  روز و  هب  زاین  نودب  دیناسر و  ماجنا  هب  لوا  شور 
نارای بیرف  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  رکشل  تسکش  درمشرب : نینچ  نیا  ناوت  یم  شیاه  تسایس  يارجا  رد  ار  هیواعم  ياه  تیقفوم 

...و دیزی  شرسپ  تموکح  يارب  نتفرگ  تعیب  ماما ، تداهش  ماما ، کیدزن 

ار رظن  دروـم  ياـه  هرهم  یتـحار  هب  دـناوتب  اـت  درک  یم  اـپ  تسد و  بساـنم  ییاـضف  دـیاب  دوـخ ، عـیمطت  تسایـس  درب  شیپ  يارب  وا 
یفرعم بلط  هافر  ای  وج  حلص  هدارا و  تسس  تفالخ ، رد  دمآ  راکان  يدرف  ار  ماما  دیاب  وا  .دناشکب  دوخ  يوس  هب  هدرک و  يرادیرخ 

ار يدارفا  وا  .درک  زاغآ  ناشیا  هیلع  ار  يا  هدرتسگ  یتاغیلبت  موجه  ور ، نیمه  زا  .دریگب  یهام  دولآ ، لگ  بآ  زا  دـناوتب  اـت  درک  یم 
.دـنزاس هدامآ  ار  بوشآ  ياه  هنیمز  هتخاس و  شوشم  ار  یمومع  راکفا  ینکارپ ، هعیاش  شاشتغا و  اب  اـت  داتـسرف  یم  قارع  مدرم  دزن 

دوب و هدرب  هرهب  رایـسب  تسایـس  نیا  زا  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفـالخ  ناـمز  رد  وا  .دوـب  وا  نیرید  راـکهار  هویـش ، نیا  هتبلا 
هب شنیگآرهز  تاغیلبت  نآ  راثآ  زونه  وا ، زا  سپ  لاس  اـه  هد  هک  يا  هنوگ  هب  .دوب  هداد  هولج  هنوگ  رگید  ار  اـه  تیعقاو  زا  يرایـسب 

.دروخ یم  مشچ 

دندمآ وا  دزن  ماش  مدرم  زا  یهورگ  .درک  حتف  ار  ماش  دیسر و  تردق  هب  یسابع _  يافلخ  هلسلسرس  حاّفـس _  هک  يزور  دنا  هتـشون 
هتخانش یمن  هیما  ینب  زج  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  ینادناخ  ناشیوخ و  زور  نآ  ات  هک  دندرک  دای  دنگوس  هتـسویپ  و 

يوریپ نانآ  زا  لیلد  نیمه  هب  .دنشاب  ربمایپ  ثراو  هک  دنا 
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وت ایآ  دندیـسرپ : .درک  یم  نعل  اهربنم  يالاب  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هراومه  هک  ماش  ناگرزب  زا  یکی  زا  یتقو  اـی   (1) .دنا هدرک  یم 
(2) .دشاب نانزهار  نادزد و  زا  یکی  وا  منک  یم  رکف  تفگ : خساپ  رد  یسانش ؟ یمار  یلع  ًالصا 

هیلع یلع  هتسویپ  دنز و  یم  ریـشمش  هک  دنیب  یم  ار  یماش  يدرم  تسا ، یلع  نارای  زا  یکی  هک  لاقرم  مشاه  نیفـص ، گنج  رد  ای  و 
دنوادـخ رـضحم  رد  تمایق  يادرف  ینک ؟ یم  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  درم  يا  دـسرپ : یم  وا  زا  مشاـه  .دـهد  یم  مانـشد  ار  مالـسلا 

دنوادخ هاگشیپ  رد  دیوگ : یم  یماش  درم  تفگ ؟ یهاوخ  هچ  ادخ  لوسر  نیشناج  نیرتهب  ادخ و  ناتـسود  رورـس  هب  مانـشد  هرابرد 
یمن ياـج  هب  ار  هضیرف  نیا  زین  دوخ  تسا و  زاـمن  یب  ناـشربهر  اورناـمرف و  هک  ما  هدـیگنج  يدرم  اـب  نم  هک  تفگ  مهاوخ  گرزب 

هب گنج  يارب  سپـس  دندرک و  ادـتقا  هیواعم  هب  ار  هعمج  زامن  هبنـشراهچ  زور  رد  هک  دـندوب  یناسک  ماش  مدرم  نیمه  یلو  دـنروآ ،
(3) .دندمآ نیفص  يوس 

نارود رد  کـنیا  .دوب  هداد  ماـجنا  ماـش  رب  دوـخ  تموـکح  نارود  رد  هیواـعم  هک  تسا  نیگآرهز  تاـغیلبت  زا  ییاـه  هنوـمن  اـه  نیا 
راک هب  هرابود  ار  یتاغیلبت  ياه  هبرح  نآ  زا  يا  هدـش  يزاسزاب  ياه  تسایـس  ات  دوب  نآ  ناـمز  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تفـالخ 

.دریگ

هبناج ود  ياه  يراگن  همان  . 3

هبناج ود  ياه  يراگن  همان  . 3

نسح ماما  دنتشاد ، ار  یمالسا  هعماج  یمومع  تفاب  رد  يرگ  بوشآ  ینکارپ و  هعیاش  تیرومأم  هک  هیواعم  ناسوساج  يریگتـسد  اب 
يا همان  هیواعم  يارب  مالسلا  هیلع 

ص 335. ج 2 ، بهذلا ، جورم  - 1
ص 38. ج 3 ، بهذلا ، جورم  - 2
ص 72. ج 2 ، بهذلا ، جورم  - 3
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: تشون ماما  دزاس  هاگآ  شدیلپ  ياه  هشقن  تسکش  زا  ار  وا  ات  داتسرف 

گنج هک  تسین  يدیدرت  .یتسه  گنج  راتساوخ  ایوگ  .دننک  یسوساج  وت  يارب  ات  يداتسرف  هرـصب  هفوک و  هب  ار  يدارفا  یناهنپ  وت 
گرزب گرم  زا  وت  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  .تفرگ  دهاوخرد  دهاوخب ، ادخ  رگا  هک  شاب  گنج  رظتنم  سپ  .دش  دـهاوخ  عقاو 

....و تسین  دونشخ  نآ  زا  يدنمشیدنا  لقاع و  چیه  هک  یلاح  رد  يا ؛ هدش  دونشخ  مالسلا )  هیلع  یلع   ) يدرم

: تشون وا  يارب  نومضم  نیدب  رعش  تیب  ود  نایاپ  رد 

کیدزن زین  وت  نتفر  هک  شاب  هدامآ  نتفر  يارب  نارگید  دننام  وگب  تسا ، شیدنا  رگید  دـنک و  یم  رکف  همه  فالخرب  هک  یـسک  هب 
(1) .تسا

: تشون همان  نیا  رد  هیواعم  .داد  زورب  رت  شیب  ار  دوخ  هنابلط  گنج  ياه  هزیگنا  نآ  رد  داتسرف و  يا  همان  ماما  يارب  زین  هیواعم 

زا يدرم  شیوخ ، تیانع  اب  هک  يراگدرورپ  نامه  تسا ؛ نامثع )  ) هفیلخ ناگدنشک  امش و  نمشد  هک  میاتس  یم  ار  اتمه  یب  يادخ 
فرط زا  هـک  دــندرگ  هدــنکارپ  وا  ناراـی  دــشکب و  هدرک و  ریگ  لــفاغ  ار  بلاــط  یبا  نـب  یلع  اــت  تـخیگنارب  ار  دوـخ  ناگدــنب 
ضحم هب  تهج ، نیمه  هب  .دـنا  هتـساوخ  ناما  ناش  هلیبق  دوخ و  يارب  نم  زا  هک  تسا  هدیـسر  متـسد  هب  ییاـه  هماـن  ناـشناگدرکرس 

هب دـیتفرگ و  ار  دوخ  نوخ  ماقتنا  هک  شاب  گنج  هدامآ  يا  هدرک  هدامآ  نم  اب  گنج  يارب  هچره  ترکـشل و  اـب  نم ، هماـن  تفاـیرد 
(2) .دیدیسر ناتیوزرآ 

ص 44. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 1
 . ص 59 نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 2
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ار وا  مود  هجرد  رد  دنک و  یم  دادملق  نامثع  نالتاق  زا  ار  ماما  لوا  هجرد  رد  امن ، مولظم  بناج و  هب  قح  يا  هرهچ  اب  همان  نیا  رد  وا 
گنج لباقم  رد  هتسیاش  یتکرح  ار  نآ  دنک و  هیجوت  ار  دوخ  ياه  هئطوت  همه  دناوتب  ات  دنک  یم  یفرعم  رگزواجت  گنج و  رگزاغآ 

.دناسانشب ماما  یبلط 

هدمآرب رت  شیب  یهاوخریخ  ددصرد  زین  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دنا ، هدوبن  گنج  رگزاغآ  زگره  موصعم  ناماما  هک  اج  نآ  زا  یلو 
درک و شرافـس  ار  وا  یهلا ، شیاتـس  زا  سپ  داتـسرف و  هیواـعم  هب  يا  هماـن  تجح ، ماـمتا  ناناملـسم و  راتـشک  زا  يریگولج  يارب  و 

: تشون

هب هن  يرادـن ؛ ار  نآ  یگتـسیاش  هنوگ  چـیه  هب  هک  يا  هدز  تسد  يراک  نینچ  هب  وت  هک  تسا  یتفگـش  ياـج  یتسار  هب  هیواـعم ! يا 
.يراد ناشخرد  يا  هنیشیپ  مالسا  رد  هن  یتسه و  فورعم  نید  رد  یتلیضف 

درف نیرتدیلپ  رسپ  وت  .دنتساخرب  ینمشد  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  بازحا  گنج  رد  هک  یتسه  یناسک  دنزرف  وت 
یهاوخ هاـگ  نآ  .يدرگ  یم  زاـب  شیوس  هب  يدوز  هب  درک و  دـهاوخ  دـیماان  ار  وـت  ادـخ  هک  نادـب  .یتـسه  ربماـیپ  هب  تبـسن  شیرق 

يازـس هب  ینک و  یم  رادـید  تراگدرورپ  اب  يدوز  هب  دـنگوس ، ادـخ  هب  .دوب  دـهاوخ  هک  نآ  زا  ارـس  نآ  يوکین  ماجرف  هک  تسناد 
هیلع یلع  مردـپ  تشذـگ  رد  زا  سپ  .درک  دـهاوخن  متـس  شناگدـنب  هب  هاگ  چـیه  دـنوادخ  دـش و  یهاوخ  راچد  دوخ  تشز  رادرک 

ار يزیچ  رذگ  دوز  يایند  نیا  رد  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  نم  دـندرک و  راذـگاو  نم  هب  وا  زا  سپ  ار  تفالخ  رما  ناناملـسم  مالـسلا ،
.دهاکن هدرک  تیانع  ام  رب  هچ  نآ  زا  دهدن و  ام  هب  ددرگ  شترخآ  ياه  تمعن  یتساک  ببس  هک 

تفلاخم زا  رگا  هک  نادب  ار  نیا  .مشاب  هتشاد  يرذع  میادخ  دوخ و  نایم  هک  دوب  نیا  ببس  هب  اهنت  ما ، هتشاگن  همان  وت  هب  نم  هک  نیا 
منک یم  داهنشیپ  وت  هب  ور ، نیا  زا  .دش  دهاوخ  تیاعر  ناناملسم  تحلـصم  درب و  یهاوخ  یگرزب  يونعم  هرهب  يرادرب ، تسد  نم  اب 
اریز نک ؛ تعیب  زین  وت  دـنا ، هدرک  تعیب  نم  اب  هک  مدرم  رگید  دـننام  رادرب و  تسد  نآ  زا  نکن و  يراشف  اپ  لطاب  رب  نیا  زا  شیب  هک 

وت
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نیدـب ار  ناناملـسم  نوخ  نک و  اهر  ار  يراک  متـس  سرتب و  ادـخ  زا  .متـسه  وت  زا  رت  هتـسیاش  تفـالخ  رما  هب  نم  هک  یناد  یم  دوخ 
رتراوازـس وت  زا  نآ و  هتـسیاش  هک  یـسک  اب  تفالخ  هرابرد  رآ و  دورف  میلـست  رـس  ریگ و  شیپ  زیمآ  تملاسم  هار  .رادب  ساپ  هلیـسو 

، يرادـن شزاسرـس  دوخ  یبلط  گنج  يرـسدوخ و  رد  مه  رگا  .دـناشن  ورف  ار  فالتخا  گنج و  شتآ  ادـخ  ات  يوجم  هزیتس  تسا ،
نیرتهب وا  هک  دـنک  مکح  ام  نایم  دـنوادخ  ات  درک  مهاوخ  راکیپ  وت  اب  دـمآ و  مهاوخ  وت  يوس  هب  هوبنا  رکـشل  ناناملـسم و  اب  راـچان 

(1) .تسا نارواد 

ار دوخ  هیور  هیواعم  هک  نیا  يارب  .دروخ  یمن  مشچ  هب  تجح  ماـمتا  یهاوخریخ و  زج  يا  هزیگنا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هماـن  رد 
همان خساپ  یمرش ، یب  اب  هیواعم  .تشاد  یم  نایب  ینشور  هب  ار  بلاطم  همه  ماما  ات  دوب  مزال  دریگ ، شیپ  رد  تسرد  هار  دهد و  رییغت 

: داد هنوگ  نیا  ار  ماما 

مه نم  ات  يآ  رد  نم  نامرف  هب  سپ  .ینک  يوریپ  نم  زا  دـیاب  هک  ییوت  نیا  .تسارت  شیب  تفالخ  رد  نم  هبرجت  يرادـم و  تساـیس 
رادرب ار  اه  نآ  .مهد  یم  وت  هب  ار  دوش  یم  تفای  قارع  هنازخ  رد  هچ  ره  هتشذگ ، نیا  زا  .منک  راذگاو  وت  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ 

.دش دهاوخن  ارجا  وت  روتـسد  نودب  زین  اهراک  دـنک و  تموکح  وت  رب  یـسک  هک  داد  مهاوخن  هزاجا  .ورب  یهاوخ  یم  هک  اج  ره  هب  و 
(2) .دریگ یم  ماجنا  امش  تساوخ  ربارب  دشابادخ ، تعاطا  نآ ، رد  روظنم  هک  ییاهراک  هتبلا 

ادخ لوسر  دنزرف  زا  رتالاب  ار  دوخ  مامت ، یمرش  یب  اب  هیواعم  هک  تسا  نشور 

 . ص 67 نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 1
 . ص 69 نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 2
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تـسایس نامه  هرابود  ور ، نیا  زا  .تشادـنپ  یم  ماـما  رب  دوخ  يرترب  هیاـم  ار  يراـکبیرف  هک  تسناد  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
راـک هب  دوب ، هدومزآ  شناراـی  یلع و  ماـما  دروم  رد  نیفـص  گـنج  دـننام  فلتخم  ياـه  ناـیرج  رد  رت  شیپ  هک  ار  شا  هنهک  ياـه 

زا قارع و  لاملا  تیب  هنازخ  زا  زین  ار  تفالخ  زا  ماما  يریگ  هرانک  ياهب  داد و  ار  دوخ  يدهع  یلو  هدعو  زین  نسح  ماما  هب  تفرگ و 
دوخ و لیم  فالخرب  ار  وا  خساپ  درک و  ینتورف  رگید  راب  نسح  ماما  هیواعم ، ياه  یمرـش  یب  نیا  همه  اب  .تخادرپ  ناناملـسم  هریج 

: تشاگن نینچ  رگید ، یتجح  مامتا  يارب  اهنت 

نک يوریپ  یتسرد  یتسار و  زا  ایب و  .مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  متـسنادن و  خساپ  قیال  ار  نآ  مدـید ، ار  وت  ییوگروز  يراک و  متـس  نوچ 
(1) .منآ لها  نم  هک 

.دوب یشکرکشل  زا  شیپ  هیواعم  هب  ماما  همان  نیرخآ  نیا 

هیواعم اب  گنج  يارب  هاپس  يزاس  هدامآ  . 4

هیواعم اب  گنج  يارب  هاپس  يزاس  هدامآ  . 4

هیحور تیوقت  يارب  ماما  .دـنتفرگ  رگیدـکی  اب  یماظن  ییورایور  هب  میمـصت  فرط  ود  ره  هیواعم ، ماما و  ياـه  يراـگن  هماـن  زا  سپ 
هاپس .دید  یم  نانآ  نامشچ  رد  ار  قح  زا  عافد  يرگراکیپ و  هیحور  دوبن  هک  یلاح  رد  درک ؛ ینارنخـس  نانآ  يارب  شهاپـس ، یماظن 
.دوب هدـمآ  مهدرگ  لماک  گرب  زاس و  اب  هوبنا  يرکـشل  .درک  يور  شیپ  نمحرلادـبع  رید  ات  دـمآ و  مه  درگ  هلیَُخن  نادـیم  رد  ماما 

: دومرف سابع  نب  هللادیبع  هب  ماما 

؛ مزاس یم  هارمه  وت  اب  ار  رهش  نایراق  نایوج و  گنج  زا  رفن  رازه  هدزاود  نم  ومع ! رسپ  يا 
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نک و ینتورف  هد و  ناشن  شمرن  اه  نآ  هب  تبـسن  وش و  هارمه  نانآ  اب  .دننک  یم  يربارب  نمـشد  زا  یهورگ  اب  مادـک  ره  هک  ینادرم 
هنارک زا  نانچ  مه  .دنتـسه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانیمطا  دروم  دارفا  هدـنام  یقاب  اه  نآ  اریز  نادرگ ؛ کـیدزن  دوخ  هب  ار  ناـنآ 

اه نآ  اب  رگا  .مسرب  امـش  هب  نم  اـت  ریگب  ار  وا  يولج  يدروخرب ، وا  هب  اـج  ره  .یـسرب  هیواـعم  هاپـس  هب  اـت  دـینک  تکرح  تارف  دور 
ار دعـس  نب  سیق  داتفا ، یقافتا  تیارب  رگا  .گنجب  وا  اب  دـیزاغآ ، ار  گـنج  وا  رگا  یلو  نکم ، گـنج  هب  عورـش  وت  يدرک  دروخرب 

(1) .دریگ هدهع  رب  ار  ینیشناج  سیق  نب  دیعس  زین  وا  زا  سپ  نک و  دوخ  نیشناج 

ياهورین تسناوت  وا  داد و  خر  يریگرد  ناشنایم  دـش و  ور  هبور  هیواعم  اب  درک و  تکرح  دوخ  رکـشل  هارمه  هب  ساـبع  نب  هللادـیبع 
.دنک راداو  ینیشن  بقع  هب  ار  هیواعم 

هیواعم يوس  زا  حلص  يزاس  رتسب  . 5

هیواعم يوس  زا  حلص  يزاس  رتسب  . 5

یلو تشاگنا ، حلـص  رد  ار  دوخ  يزوریپ  دز و  تسد  فیثک  یگنرین  هب  دوخ ، یناوتان  ماما و  یماظن  يالاب  ناوت  یباـیزرا  اـب  هیواـعم 
یم اریز  درک ؛ یم  لیمحت  ماما  هب  ار  حلص  دیاب  وا  .دزاس  مهارف  حلص  يارب  ار  هنیمز  ات  دیـشوک  یم  دیاب  وا  دوب و  هدش  عورـش  گنج 
ياه هزیگنا  ماما و  رکـشل  هیحور  لزلزت  زا  یبوخ  هب  هیواـعم  رگید ، يوس  زا  .تسا  ربخاـب  شا  یناطیـش  ياـه  هزیگنا  زا  ماـما  تسناد 

کیرحت تسج و  دوس  ماما  نارای  یناوتان  یتسـس و  نیا  زا  نیاربانب ، .تشاد  یهاگآ  گنج  رد  تکرـش  يارب  نانآ  زا  یخرب  ییایند 
تشون و همان  ماما  هاپس  ناهدنامرف  هب  ور ، نیا  زا  .تسناد  ماما  هاپس  نداد  تسکش  یلصا  راکهار  ار  نانآ  بیرف  و 
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بیرف داد و  ناشن  شزغل  سابع  نب  هللادـیبع  یلو  دـنتفریذپن ، یـضعب  هتبلا  .تفرگ  راک  هب  نانآ  هرابرد  ار  شا  یناطیـش  ياه  تسایس 
هب نینچ  مه  .دشاب  رادربنامرف  دشکب و  گنج  زا  تسد  زین  وا  تسا  رتهب  تسا و  هدرک  حلص  ماما  هک  دوب  هتـشون  وا  هب  هیواعم  .دروخ 

بـش همین  زین  وا  .دوـب  هدرک  تخادرپ  وا  هب  شیپاـشیپ  زین  ار  نآ  زا  یمین  هداد و  داهنـشیپ  مهرد ) نوـیلیم  کـی   ) مهرد رازه  رازه  وا 
سابع نب  هللادـیبع  ندـش  هدـنهانپ  ربخ  هک  یماگنه  حبـص   (1) .تخیرگ هیواـعم  يودرا  يوـس  هب  درک و  كرت  ار  دوـخ  هاـگ  هـمیخ 

.دوب هدیسرن  دوخ  هاگودرا  هب  زونه  ماما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دمآ ؛ دیدپ  یگتفشآ  رکشل  رد  دیچیپ ،

ار يدارفا  وا  .دنک  هرس  کی  ار  راک  ماما  ندیسر  زا  شیپ  ات  دز  نماد  رت  شیب  یگتفـشآ  نیا  رب  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  زین  هیواعم 
تسا هدش  هدنهانپ  هتسویپ و  هیواعم  هب  هک  تسامش  ریما  سابع ) نب  هللادیبع   ) نیا مدرم  يا  دنتفگ : یم  هک  داتـسرف  ماما  هاگرکـشل  هب 

دوبن رد  ینکارپ و  هعیاش  اب  بیترت ، نیدـب  (2) و  دیهدن نتشک  هب  ار  دوخ  سپ  .تسا  هدرک  حلـص  هک  تسا  یلع  نب  نسح  مه  نیا  و 
يا هراپ  هرابرد  ات  داتسرف  نئادم  هب  ماما  اب  هرکاذم  يارب  ار  یهورگ  هیواعم  رگید ، يوس  زا  .دنتخاس  هدامآ  حلص  يارب  ار  هنیمز  ماما ،

هاگرارق يوس  هب  دـندمآ و  نوریب  ماما  همیخ  زا  هک  یتقو  یلو  دـننک ، رظن  لدابت  وگو و  تفگ  ماما  اـب  حلـص ) زج  هب   ) اـه عوضوم  زا 
هب دندینش _  یم  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دنلب _  دنلب  دنداتفا ، هار  هب  شیوخ 
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: دنتفگ یم  رگیدمه 

(1) .درک ظفح  ار  ناهانگ  یب  نوخ  شلوسر ، دنزرف  هلیسو  هب  ادخ  تفریذپ و  ار  حلص  ماما  هک  رکش  ار  ادخ 

اب ناـنآ  .تخیگنارب  ار  ماـما  ناـیفارطا  مشخ  مه  تخیـسگ و  مه  زا  ار  ماـما  رکـشل  مه  اـه ، ینکارپ  هعیاـش  اـه و  يزادرپ  غورد  نـیا 
زا يرامش  .دندرک  تراغ  ار  ماما  لیاسو  دندیـشک و  ترـضح  ياپ  ریز  زا  ار  زامن  هداجـس  .دنتخیر  ماما  همیخ  هب  هنهرب  ياهریـشمش 

مهبم نانچ  طیارش  عاضوا و   (2) .دندومن رود  هکرعم  زا  دندرک و  راوس  دوخ  بسا  رب  ار  ماما  دنتساخرب و  عافد  هب  ماما  نیتسار  نارای 
.دزادرپب دوخ  عضوم  ندرک  نشور  هب  رت  بسانم  یتصرف  رد  داد  حیجرت  ماما  هک  دوب  هتفشآ  و 

حلص لماوع  یسررب  . 6

هراشا

حلص لماوع  یسررب  . 6

نیا رد  .دوب  هدیچیپ  رگید  یضعب  فافش و  نآ  زا  یخرب  هک  تشاد  شقن  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  رد  يدایز  لماوع 
: میزادرپ یم  لماوع  یخرب  یسررب  هب  اج 

هیواعم يراک  بیرف  فلا )

هولج هنوگ  رگید  ار  اه  تیعقاو  هنابیرف ، ماوع  ياه  تسایس  اب  دیشوک  یم  هتـسویپ  شا  يرادمامز  نارود  رد  هیواعم  میدید  هچ  نانچ 
يا هرهچ  یفرعم  یـسایس ، یماظن و  ناهدنامرف  عیمطت  يزادرپ ، غورد  ینکارپ ، هعیاش  اب  وا  .درب  هرهب  يا  هدیچیپ  ياهرازبا  زا  دـهد و 

راکهار اه  هد  و  دوخ ، زا  تسود  تعیرش  یبهذم و 
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.درک هریت  مهبم و  ًالماک  ار  اضف  رگید 

هورگ تفرگ و  هرهب  دارفا  رگید  بلج  يارب  وا  دوخ  زا  هکلب  درکن ، هدنـسب  سابع  نب  هللادیبع  ندیرخ  هب  اهنت  هن  وا  حلـص ، نایرج  رد 
.درک ادج  رکشل  زا  وا  طسوت  هب  ار  ماما  نایهاپس  زا  يدایز 

، حول هداس  رصانع  یهاپـس  رد  رگا  تسناد ؛ رکـشل  کی  تسکـش  رد  لقتـسم  لماع  ناوت  یمن  ار  نمـشد  يراک  بیرف  تسا  ینتفگ 
هاپـس يارب  ار  تسکـش  ياه  هنیمز  ددرگ و  دـمآ  راک  دـناوت  یم  نمـشد  يراک  بیرف  هاگ  نآ  دنـشاب ، هدـیقع  تسـس  تسود و  ایند 

هئطوت ات  تفریذپ  ار  حلص  هنانیب ، نشور  يدرکلمع  فرژ و  یشنیب  اب  دش  حلص  هب  روبجم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو  .دروآ  مهارف 
.درادب ناما  رد  دندوب ، هدنام  وا  رانک  رد  هک  ار  یعقاو  ناناملسم  كدنا  دزاس و  یثنخ  ار  نمشد 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  نایهاپس  یگدزایند  ییافو و  یب  ب )

گنج زا  یگتسخ  یعون  دوب ، هتفرگ  رد  فلتخم  ياه  هورگ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  هک  يا  ینالوط  ياه  گنج  اه و  يریگرد 
نارود رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ  مه  .دوب  هتـشاذگ  ياج  رب  ماـما  نایهاپـس  ناـیم  رد  تقیقح  قح و  زا  عاـفد  هب  یگقـالع  یب  و 

هب .درک  یم  بیغرت  نامجاهم  ربارب  رد  یگداتسیا  قح و  زا  عافد  هب  ار  مدرم  یتخس  هب  دوب و  ور  هبور  لکشم  نیا  اب  زین  دوخ  تفالخ 
: دومرف یم  هک  يا  هنوگ 

نارای متـس  زا  هک  یلاح  رد  منک  یم  حلـص  نم  یلو  دنا ، تشحو  رد  ناشنارادـمامز  متـس  زا  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  حلـص  اه  ّتلم 
.دیدینـشن یلو  مدناوخ ، امـش  شوگ  هب  ار  تقیقح  .دیتساخنرب  ياپ  هب  متخیگنارب ، نمـشد  اب  داهج  يارب  ار  امـش  .متـشحو  رد  مدوخ 

، دنپ زردنا و  سابل  رد  دیدش و  هدـنکارپ  أبـس ،»  » موق دـننام  هتفاین ، نایاپ  منانخـس  زونه  مدرک ، بیغرت  ناشکرـس  اب  هزرابم  هب  ار  امش 
یلو دینک ، یم  تفلاخم  وا  اب  امـش  دنک ، یم  تعاطا  ادخ  زا  ناتربهر  ...دنک  رثا  امـش  رد  منانخـس  ادابم  ات  دیداد  بیرف  ار  رگیدـمه 

ادخ هب  .دیرادربنامرف  وا  زا  دنک و  یم  ینامرفان  ادخ  زا  هیواعم )  ) نایماش ربهر 
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دارفا زا  یکی  ربارب  ار  امـش  زا  رفن  هد  مهرد ، اب  رانید  هلدابم  لثم  دنک و  هلدابم  شدوخ  دارفا  اب  ار  امـش  هیواعم  مراد  تسود  دـنگوس ،
(1) .دهدب نم  هب  شدوخ 

هب يدارفا  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نونکا  دوب و  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  ناـمز  رد  یتسرپ ، شیاـسآ  یبلط و  هاـفر  طـخ  نیا 
اب ار  ماما  ریذپ  تلذ  هیحور  نیمه  ساسا ، نیارب  .دوب  هدرواین  ناشهار  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  شنزرـس  هک  دوب  هتفر  هیواعم  گنج 
ار نانآ  تحیصن  اب  مه  زاب  ات  دیشوک  تشاد ، نانآ  هیحور  نایفارطا و  زا  هک  یتخانـش  اب  ماما  .تخاس  ور  هبور  حلـص  شریذپ  نارحب 

: تفگ نخس  نانآ  اب  هنوگ  نیا  ساسا ، نیا  رب  .دنک  قیوشت  هزرابم  هب 

گنج دراو  نایماش  اب  امش  تماقتسا  هناوتشپ  رب  هیکت  اب  هتشذگ ، رد  ام  .دراد  زاب  ماش  هاپس  اب  ییورایور  زا  ار  ام  دناوت  یمن  زیچ  چیه 
هب یتقو  .دیا  هدوشگ  هوکش  هب  بل  هدرب و  نایم  زا  ار  امش  تماقتـسا  اه ، يزوت  هنیک  هدوهیب و  ياه  ینکارپ  هعیاش  زورما  یلو  میدش ،

، میدوب هتشذگ  رد  هک  مینامه  ام  .دینک  یم  ظاحل  ار  دوخ  عفانم  زورما  یلو  دیدوب ، هدیزگرب  ایند  رب  ار  نید  میتفر ، یم  نیفص  گنج 
.دیتسین رادافو  هتشذگ  دننام  امش  یلو 

یم کـشا  اـه  نآ  رب  یهورگ  .دـنداد  تسد  زا  ناورهن  رد  زین  رگید  یخرب  نیفـص و  گـنج  رد  ار  دوـخ  ناگتـسب  امـش  زا  يراـمش 
يداهنـشیپ ام  هب  هیواعم  .دننک  یم  یچیپرـس  نم  ياهروتـسد  زا  مه  نارگید  .دیهاوخ  یم  ار  اه  نآ  ياهب  نوخ  مه  يا  هدـع  .دـیزیر 

دیا هدامآ  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  يارب  رگا  لاح  .دراد  تافانم  اـم  یمالـسا  تزع  اـم و  فدـه  اـب  هک  تسا  هداد  فاـصنا  زا  رود 
.مریذپب ار  حلص  ات  دییوگب  دیتسه  هافر  شیاسآ و  راتساوخ  رگا  یلو  دیهدب ، ار  وا  خساپ  ریشمش  اب  دیزیخرب و 

هبطخ 97. هغالبلا ، جهن  - 1
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(1) !« یگدنز یگدنز ! : » دندز دایرف  نایهاپس  همه  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  ماما  نخس 

اب ناشیاه  يراگن  همان  اب  رت  شیپ  زین  نانآ  زا  يرامش  هک  نیا  زا  هتشذگ  .تفریذپ  ار  حلـص  راچان  هب  شهاپـس ، یتسـس  ندید  اب  ماما 
زا .دندوب  هدرک  مالعا  وا  رورت  ای  هیواعم و  هب  ماما  میلست  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  زین  یخرب  یتح  .دندوب  هتفر  حلص  لابقتسا  هب  هیواعم 

: داد خساپ  دنسرپ ، یم  ار  حلص  ّتلع  ماما  زا  یتقو  ور ، نیا 

(2) .دنداد یم  لیوحت  وا  هب  هتسب  تسد  ارم  مدیگنج ، یم  هیواعم  اب  رگا  ادخ  هب 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  نایهاپس  رد  فلتخم  ياه  هزیگنا  ج )

رد ماما  هاپس  دندوب و  هدمآ  درگ  ناشیا  هاپـس  رد  فلتخم  ياه  هزیگنا  اب  يدارفا  دروخ ، یم  مشچ  هب  زین  ماما  ینارنخـس  رد  هچ  نانچ 
هتـسارآ فص  وا  لتق  هیواعم و  هب  یبایتسد  يارب  جراوخ  یفارحنا  ياه  هشیدـنا  رثا  رد  نانآ  زا  يا  هتـسد  .دوبن  هچراپکی  دوخ  فدـه 

(3) .تسا هدرک  فارتعا  نآ  رب  زین  مجلم  نبا  هک  نانچ  مه  .دوب  هیواعم  ناش  يدعب  فده  مالـسلا  هیلع  یلع  لتق  زا  سپ  اریز  دندوب ؛
فـالتخا ینوگاـنوگ و  نیا  .دـندوب  هدـمآ  یگنج  ياـه  تمینغ  عمط  هب  زین  رگید  یخرب  يا و  هلیبـق  تابـصعت  ياتـسار  رد  یهورگ 

.دنرواین لمع  هب  ماما  زا  ار  مزال  يرادربنامرف  هک  دوب  هدش  ببس  اه ، هزیگنا 

ص 21. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1

ص 21. ج 44 ، راونالاراحب ، - 2
ص 302. ج 43 ، راونالاراحب ، - 3
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حلص شریذپ  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ياه  هزیگنا  فادها و  . 7

هراشا

حلص شریذپ  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ياه  هزیگنا  فادها و  . 7

زین مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  هاـگن  زا  ناـیرج  نیا  هب  ناوت  یم  دـش ، هدرمـش  رب  ماـما  هب  حلـص  لـیمحت  ببـس  هک  یلماوـع  رب  نوزفا 
: دندز حلص  هب  تسد  ریز  دراوم  نتفرگ  رظن  رد  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .تسیرگن 

یجراخ مجاهت  رطخ  فلا )

ياه هبرض  مالسا  روهظ  زاغآ  زا  اه  نآ  .درک  یم  دیدهت  ار  ناناملـسم  نیمزرـس  هراومه  هک  دوب  یگرزب  يدج و  رطخ  نایمور  هلمح 
راشتنا اب  .دننک  زاغآ  ار  هنایوج  یفالت  یمجاهت  ات  دنتـشگ  یم  بسانم  یتصرف  یپ  رد  هراومه  دـندوب و  هدروخ  ناناملـسم  زا  یکلهم 

دوخ هنارگ  هطلس  نامرآ  ندرک  یلمع  يارب  دنداد و  ناشن  شنکاو  تعرس  هب  اه  نآ  یمالـسا ، روشک  رد  یلخاد  ياه  هنتف  زورب  ربخ 
حطس رد  یمالـسا  ماظن  ظفح  ماما  یلـصا  فده  اریز   (1) .دیدرگ گرزب  رطخ  نیا  عفد  ببس  ماما  حلـص  یلو  دندرک ، یـشکرکشل 

.دوخ تفالخ  ماکحتسا  هن  دوب ؛ نالک 

یمومع تحلصم  تیاعر  ب )

تروص يا  هلمح  ات  دـندوبن و  گنج  رگزاغآ  هاگ  چـیه  هک  دوب  نیا  نید  نایاوشیپ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هریس 
یم تشاد  ناـکما  هک  ییاـج  اـت  دـندرک و  یم  ماـمت  ار  تجح  هراوـمه  ساـسا ، نیا  رب  .دـندرب  یمن  ریـشمش  هب  تسد  تفرگ ، یمن 

رد دننک و  يریگولج  يزیرنوخ  زا  یهاوخریخ  تحیصن و  اب  هک  دندیشوک 

ص 208. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  - 1
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.دندز یم  تسد  گنج  هب  نمشد ، ییارگ  قح  زا  يدیماان  تروص 

يزیتس متـس  تعاجـش و  نوناک  وا  .دیزرو  یمن  غیرد  ادـخ  هار  رد  شیوخ  ناج  لذـب  راکیپ و  گنج و  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
يدنزگ ینامز ، ساسح  هرود  نآ  رد  ادابم  ات  تشذگ  دوخ  قح  زا  وا  .دوبن  وا  دـنلب  هیحور  ياریذـپ  هعماج ، یمومع  راکفا  یلو  دوب ،

درک و يوریپ  نینمؤملاریما  شردپ  هریس  زا  یمالـسا ، هعماج  حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  يو  .دوش  دراو  ناناملـسم  هعماج  مالـسا و  هب 
یبوخ هب  ار  دوخ  نمشد  وا  اریز  .درک  حلـص  دیـشک و  رانک  ار  دوخ  یمالـسا ، ماظن  ناکرا  ظفح  یگتـسد و  دنچ  زا  يریگولج  يارب 

یم گنت  ماما  رب  ار  هصرع  اهنت  گنج  .دش  دهاوخن  وا  یچیپرـس  زا  يریگولج  ببـس  زین  وا  اب  گنج  هک  تسناد  یم  تخانـش و  یم 
ار شردپ  تفالخ  نارود  ماما  .دروآ  دهاوخن  ینادـنچ  ماود  مالـسا  رباربان ، گنج  نداد  همادا  اب  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  ماما  .درک 

دنز یم  تسد  یتیانج  ره  هب  تردق ، هب  ندیسر  يارب  هنوگچ  هک  تخانـش  یم  ًالماک  ار  رگ  هلیح  نمـشد  تشاد و  رظن  رد  یبوخ  هب 
دیدهت ار  مالسا  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نارود  زا  رت  تخس  يرطخ  دش ، یم  هتساک  نیتسار  ناناملسم  رامش  زا  زور  هبزور  نوچ  و 

یلع نارادـنامرف  زا  وا  .دوب  هداد  ناشن  دوخ  زا  یناشخرد  هرهچ  نینمؤملاریما  نامز  رد  سابع  نب  هللادـیبع  لاثم ، يارب  اریز  درک ؛ یم 
بـش کی  یلو  دوب ، هدرامگ  نمی  يرادنامرف  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفر و  یم  رامـش  هب  نامز  نآ  نئمطم  دارفا  مالـسلا و  هیلع 

.درواین ماود  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگودرا  رد  رت  شیب 

نوخ .درادرب  تسد  يزیتس  مالـسا  زا  وا  ات  تفر  رانک  دـش ، یم  رت  كانرطخ  زور  ره  هک  هیواعم  ياه  هئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  ماما 
اهراب دوخ  .داد  رد  نت  حلص  هب  ور ، نیا  زا  .تشاد  شزرا  اه  نآ  رب  تفالخ  زا  رت  شیب  وا  يارب  هانگ  یب  ناناملسم 
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: دومرف یم 

(1) .مدرک اهر  ناناملسم  نوخ  ظفح  ادخ و  تیاضر  رطاخ  هب  اهنت )  ) ار گنج  نم 

تماما هاگیاج  ظفح  ج )

مدرم و ندـناروش  يارب  ار  دوخ  ناوت  مامت  وا  .دوب  هدـیزای  تسد  موصعم  ناـماما  هرهچ  بیرخت  يارب  يا  هدرتسگ  شـالت  هب  هیواـعم 
هدروخ هیما  نادناخ  یناشیپ  رب  لاس  ياه  لاس  هک  ار  یگنن  غاد  تساوخ  یم  وا  .تفرگ  یم  راک  هب  ماما  هیلع  یسایس  ياضف  شیوشت 

مالـسلا هیلع  یبتجم  ماما  هجوتم  ار  اه  يراوخ  اه و  تفخ  نآ  ماـمت  دـهد و  دوخ  تموکح  هب  يا  هدـنبیز  لکـش  دـنک و  كاـپ  دوب ،
.دوب هدرک  هدامآ  ماما  هاپـس  نایم  رد  رت  شیپ  زین  ار  يا  هنتف  نینچ  ياه  هنیمز  .دـهد  هولج  رت  بوبحم  مدرم ، يارب  ار  دوخ  دـنادرگ و 
.درب یم  لاؤس  ریز  ار  ماما  تیصخش  هنوگچ  هیواعم  هک  دندرک  یمن  كرد  مدرم  یلو  دید ، یم  مشچ  هب  ار  وا  ياه  يزیگنا  هنتف  ماما 

: دومرف هراب  نیا  رد  دروخ ، مخز  شهاپس  دارفا  تسد  هب  هک  یماگنه  وا 

.دنشک یم  ارم  لتق  هشقن  یلو  دنتسه ، نم  وریپ  هعیـش و  هک  دنا  هدرک  لایخ  اریز  مهد ؛ یم  حیجرت  مدرم  نیا  هب  ار  هیواعم  نم  ادخ  هب 
هک تسا  رتهب  رایـسب  مریگب ، مناج  ظفح  يارب  ینامیپ  هیواعم  زا  نم  رگا  ادـخ  هب  .دـندزد  یم  ار  ملام  دـنرب و  یم  تراغ  هب  ارم  هیثاثا 

ار ما  هداوناخ  دنشکب و  ارم  دنرادنپ ) یم  نم  وریپ  ار  دوخ  هک   ) نانیا هک  تسا  نیا  زا  رتهب  رایسب.مشابن  ناما  رد  مدوخ  نارای  نایم  رد 
نم رگا  ادخ  هب  .دندرک  یم  میلست  هیواعم  هب  هتـسب و  ار  مندرگ  تسد و  نانیمه  مدیگنج ، یم  هیواعم  اب  رگا  ادخ  هب  .دنرب  يریـسا  هب 

تنم اب  ای  دـنک و  یم  ریـسا  يراوخ  هب  ارم  اـی  مگنجب  رگا  یلو  مناـم ؛ یم  زیزع  هدـش و  هدرمـش  مرتحم  مهاـگیاج  منک ، حلـص  وا  اـب 
گنن غاد  نیا  تمایق  ات  هک  دنک  یم  دازآ  ندراذگ 

ص 25. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
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دنهاوـخ تـنم  اـم  هدرم  هدـنز و  رب  دـبا  اـت  شناـمدود  هیواـعم و  مـیدرگ و  یم  راوـخ  دــش ؛ دــهاوخن  كاـپ  مشاـه  ینب  یناـشیپ  زا 
(1) .تشاذگ

.دنتشاد نایرج  هب  یحطس  یشرگن  نانآ  .دندید  یمن  ار  نآ  شنارای  زا  کی  چیه  هک  دید  یم  ار  یقفا  ماما  هک  تسناد  دیاب  سپ 

یسایس غولب  ات  توکس  د )

یب هنایزات  دـننارذگ و  یم  راگزور  یبلط  تیفاع  اب  هک  تسا  هدولآ  باوخ  ياه  نادـجو  يارب  یبوخ  راگزومآ  نامز  تشذـگ  هاـگ 
یم شزومآ  یتخـس  زا  هک  جوجل  یکدوک  ناس  هب  دـنراگنا ؛ یم  دارم  ماکرب  ار  راـگزور  شدرگ  هراومه  دـنا و  هدیـشچن  ار  ییاـفو 

.دشخب یمن  يدوس  ینامیشپ  رگید  هک  دمهف  یم  زور  نآ  اهنت  دنیزگ و  یمرب  ار  يزاب  تذل  دزیرگ و 

گنج شریذپ  يارب  ار  یمومع  راکفا  یتقو  ماما  .دـننک  يوریپ  وا  زا  ات  مدرم ، لد  رد  هن  درک و  یم  رثا  هیواعم  رد  هن  ماما  ياهزردـنا 
یم زاغآ  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  هزرابم  دنک و  یم  حلص  دبای ، یم  نوگانوگ  ياه  بیسآ  ضرعم  رد  ار  زیزع  مالسا  دنیب و  یمن  هدامآ 
راب ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  نانآ و  ندرک  تشپ  اب  یلو  دـهد ، تاجن  رطخ  زا  ار  مالـسا  ناناملـسم ، کمک  اب  تساوخ  یم  وا  .دـنک 

تبقاع شیوخ  مشچ  هب  ادرف  ات  داد  تصرف  نانآ  هب  تفرگ و  شود  رب  ار  اـه  تیلوؤسم  ماـمت  راـب  ییاـهنت  هب  دوخ  راـچان  هب  گـنج ،
رب هچ  نآ  .دنزیخاپب  هتفر  تسد  زا  قح  يارب  رت  يدج  يا  هدارا  رت و  خسار  یمزع  اب  هدنیآ  رد  ات  دنیبب  ار  ناشزورما  تلفغ 

ص 148. جاجتحالا ، یسربطلا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  - 1
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یمامت .دـندیبلط  یم  تیفاع  هک  دوب  نامرفان  هعماج  يارب  تخـس  ییادرف  يروآ  دای  دوب ، فیلکت  ینامز  ساـسح  عطقم  نآ  رد  ماـما 
تموکح نانآ  رب  ریذپان  يریـس  يا  هدـنرد  دـنامب و  اهنت  هناخ  رد  مدرم  قح  رب  ماما  هک  تفرگ  یم  ناماس  یتهج  رد  اه  تجاجل  نیا 

دق وا  هیلع  هک  هرصب  هفوک و  مدرم  رب  هیواعم  تموکح  نیزاغآ  ياهزور  نامه  زا  هجنکـش  دیدهت و  راشف ، لامعا  هک  نانچ  مه  .دنک 
تفر جارات  هب  ناش  ییاراد  دشن ، هتفریذپ  ناش  نداد  تداهـش  .دیدرگ  فذح  لاملا  تیب  رتفد  زا  ناشمان  .دش  زاغآ  دندوب  هدرک  ملع 

.دوب یهاوخ  شیاسآ  تلفغ و  يا  هظحل  هرافک  اه  نیا  همه   (1) .دش ناریو  ناشیاه  هناخ  و 

ار ناش  یبلط  هافر  ینادان و  هجیتن  ات  داد  تصرف  نانآ  هب  اهنت  .تفای  یمن  حلـص  زا  رترب  هتفـشآ  طیارـش  نآ  رد  ار  یتسایـس  چیه  ماما 
: دومرف شنایعیش  هب  هراب  نیارد  اهنت  ماما  .دننیبب 

نم یلو  تفرگ ، یمن  یـشیپ  نم  رب  هنوگ  نیا  زگره  هیواعم  مدوب ، یتسرپ  اـیند  تساـیر و  یپ  رد  نم  رگا  .دـیتسه  نم  نایعیـش  اـمش 
هک لاح  سپ  .دوب  امش  ناج  ظفح  يزیر و  نوخ  زا  يریگولج  يارب  اهنت  متـشاد ، اور  هچ  نآ  .دینیب  یمن  امـش  هک  منیب  یم  ار  يزیچ 

(2) .دیبای شیاسآ  دیورب و  ناتیاه  هناخ  هب  لاح  .دیشاب  میلست  وا  روتسد  ربارب  رد  یضار و  دوخ  يادخ  رما  هب  دش ، هنوگ  نیا 

حلص دافم  . 8

حلص دافم  . 8

ص 43. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 1
ص 28. ج 44 ، راونالاراحب ، - 2
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: زا دوب  ترابع  حلص  هماندهع  دافم 

؛ دنک لمع  هتسیاش  يافلخ  شور  ادخ و  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  ساسارب  هک  یطرش  هب  دوش ؛ یم  راذگاو  هیواعم  هب  تموکح  . 1

هب تموکح  دـشن ، قفوم  داد و  خر  وا  يارب  یقاـفتا  رگا  دوب و  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  نآ  زا  هیواـعم  زا  سپ  تفـالخ ، . 2
؛ دنک نییعت  نیشناج  دوخ  يارب  درادن  قح  هیواعم  دسر و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

؛ دننک دای  یکین  هب  وا  زا  دیاب  همه  دوش و  یم  كرت  اهزامن  تونق  رد  وا  نیرفن  زین  نینمؤملاریما و  هب  ازسان  مانشد و  . 3

رد هچ  نآ  زا  .دنـشاب  هتـشاد  لماک  تینما  دیاب  دنتـسه ، هک  يا  هلیبق  داژن و  ره  زا  دـننک و  یم  یگدـنز  هک  اجکره  رد  مدرم  همه  . 4
؛ دوشن يراتفردب  زین  قارع  مدرم  اب  دندرگن و  بیقعت  چوپ  ياه  هناهب  هب  دارفا  دوش و  تشذگ  دیاب  دنا ، هداد  ماجنا  هتشذگ 

ناشسومان لام و  ناج و  دوشن و  یضرعت  اه  نآ  هب  دنشاب و  ناما  رد  دیاب  دنتـسه ، هک  اج  ره  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  نارای و  . 5
دنریگ و سپ  زاب  ار  یقح  بحاص  ره  قوقح  دیاب  درادن و  ار  اه  نآ  هب  تبـسن  دصق  ءوس  بیقعت و  قح  هیواعم  .دـشاب  هتـشاد  تینما 

؛ دوش هدنادرگزاب  نانآ  هب  دیاب  دنا ، هتفرگ  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  ار  هچ  ره 

دیابن تیب  لها  نادناخ  زا  کی  چیه  هب  دریگ و  تروص  يا  هئطوت  هنوگ  چیه  دیابن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نسح و  هب  تبـسن  . 6
؛ دنراد اور  متس  نانآ  رب  دیابن  نیمز  زا  يا  هطقن  چیه  رد  دسرب و  يدنزگ 

؛ دمانب نینمؤملاریما  ار  دوخ  دیابن  درادن و  تواضق  قح  هیواعم  . 7

مهرد نویلیم  جنپ  هک  دزادرپب  لاملا  تیب  هب  ار  دوخ  ياه  یهدب  دیاب  هیواعم  . 8
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رد دیاب  هیواعم  .دزادرپب  نیـسح  هب  دیاب  زین  مهرد  نویلیم  ود  هنالاس  .تسانثتـسم  داد  رارق  نیا  زا  تسا و  هفوک  لاملا  تیب  ِنآ  زا  نآ ،
گنج نادیهش  ياه  هداوناخ  هب  مهرد  نویلیم  کی  زین  لاسره  دهد و  حیجرت  هیما ) ینب   ) سمشدبع ینب  رب  ار  مشاه  ینب  اه  شـشخب 

(1) .دهد صاصتخا  دنا ، هدیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  هک  ینانآ  یگمه  نیفص و  لمج و 

هزرابم يارب  رگید  يرگنس  حلص ؛ . 9

هزرابم يارب  رگید  يرگنس  حلص ؛ . 9

هب یتبثم  زایتما  نداد  هب  دوش و  یم  روبجم  یفنم  يزایتما  شریذـپ  هب  يرادـم  تسایـس  هاـگره  هک  دراد  دوجو  تسایـس  رد  يا  هیور 
مالـسلا هیلع  نسح  ماما  .دشاب  هتـشاد  شا  هعماج  وا و  يارب  ار  نایز  نیرت  مک  هک  دنیزگ  یم  رب  ار  يراکهار  دوش ، یم  راداو  فیرح 

اب هزرابم  رازبا ، نیا  زا  دـناوتب  ات  دـناجنگب  حلـص  داد  رارق  دافم  رد  ار  دوخ  تسایـس  ناوت و  ماـمت  لـصا  نیا  تیاـعر  اـب  دیـشوک  یم 
.دهد همادا  رگید  یحطس  رد  ار  هیواعم 

هک هنوگ  نآ  ار  هیواعم  نآ  رد  دیـشوک  تشاد و  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  يدایز  ياهزایتما  هک  دـیناجنگ  یبلاطم  دادرارق ، رد  ماـما 
هلیـسو هب  داد و  رارق  یعرـش  نیزاوم  يانگنت  رد  ار  وا  حلـص ، دافم  رد  ماـما  .دـنایامنب  ار  وا  یعقاو  هرهچ  دناسانـشب و  مدرم  هب  تسه 

زا يریگولج  نایعیش ، رازآ  زا  يریگولج  زا : دندوب  ترابع  هک  داد  ناشن  هیواعم  اب  گنج  زا  ار  دوخ  یعقاو  فادها  همان ، حلص  داوم 
، يراوخ تنار  ییارگ ، تیموق  يداژن ، ضیعبت  زا  يریگولج  مالسلا ، هیلع  یلع  هب  ییوگازسان 

شنیزگ یکدنا  اب  ص 145 . همغلا ، فشک  ص 570 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 65 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
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.داد یم  ماجنا  مالسا  مسا  هب  هنادازآ  هک  هیواعم  تشز  تکرح  اه  هد  یلام و  داسف 

دوخ نیا  دـش و  یم  وا  ییاوسر  ببـس  هلأسم  نیا  یلو  دـنک ، یمن  لـمع  داد  رارق  نیا  هب  هیواـعم  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  ماـما  هتبلا 
دوخ هب  ات  درک  راذـگاو  مدرم  هب  ار  باختنا  قح  ماما  هیاپ ، نیا  رب  .دوب  هیواعم  اـب  گـنج  رد  ماـما  ياـه  هزیگنا  نیرت  گرزب  زا  یکی 

.دننیزگرب دوخ  ار  دوخ  تشونرس  دنیآ و 

حلص ياهدمآ  یپ  . 10

هراشا

حلص ياهدمآ  یپ  . 10

هب فرط  ود  نارس  حلص ، زا  سپ  .تسکش  ار  دوخ  ياه  نامیپ  یمامت  تردق ، هب  ندیسر  اب  هیواعم  تفر ، یم  راظتنا  هک  هنوگ  نامه 
: تفگ هتفر و  ربنم  يالاب  وا  .درک  ینارنخس  مدرم  يارب  هیواعم  دندمآ و  هفوک 

اهنت .تاکز  تخادرپ  هن  جـح و  هن  دوب ، هزور  لیلد  هب  هن  نم  گنج  .مدـیگنجن  امـش  اب  زاـمن  نتـشاداپرب  يارب  نم  مدرم ! يا  ادـخ  هب 
یلع نب  نسح  اب  هک  ار  ینامیپ  ره  نم  هک  دینادب  .دونشوخ  هچ  دیوش و  تحاران  هچ  دوب ؛ امش  رب  تموکح  امش  اب  دربن  زا  نم  هزیگنا 

(1) .دوب مهاوخن  دنبیاپ  نآ  هب  هتشاذگ و  اپ  ریز  ما ، هتسب  مالسلا  هیلع 

يو .دوزفا  ماما  ناوریپ  نایولع و  هژیو  هب  هرصب و  هفوک و  مدرم  هجنکش  دیدهت و  راشف ، لامعا  رب  تسخن  همان ، حلـص  دافم  فالخرب 
، هاوخریخ يا  هرهچ  ندـنایامن  اب  راد ، وریگ  نیا  رد  درک و  یم  شالت  ناشیا  نتخاـس  ریگ  هشوگ  ماـما و  هب  ندز  هبرـض  يارب  هراومه 
دهنب و یتّنم  ترضح  رب  مه  ات  دنک  راذگاو  یتیرومأم  ماما  هب  ات  داتفا  رکف  هب  ور ، نیا  زا  .درک  یم  اپ  تسد و  ییوربآ  زین  دوخ  يارب 

ص 45. ج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 1
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مان هب  تموکح  تخـسرس  نانمـشد  زا  یکی  اـب  گـنج  یهدـنامرف  داد  روتـسد  ماـما  هب  ور ، نیا  زا  .دریگب  دوخ  راـک  رب  يدـییأت  مه 
: دومرف وا  هب  هیواعم  یناطیش  راکفا  زا  مامت  یهاگآ  اب  ماما  یلو  دریگ ، هدهعرب  دوب ، جراوخ  زا  هک  ار  يدسا  هرثوح 

زا عافد  يارب  منک  یمن  رکف  زین  نونکا  هک  دوب  ناناملسم  ناج  ظفح  ببس  هب  اهنت  مدیشک ، تسد  وت  اب  گنج  زا  نم  هک  نیا  ادخ ، هب 
(1) .میایب وت  گنج  هب  هک  یتسه  گنج  هب  رتراوازس  اه  نآ  زا  وت  دنگوس ، ادخ  هب  .مگنجب  مدرم  اب  وت 

، دیـسرپ ار  شیاـعدا  لـیلد  ماـما  .مرتـهب  وت  زا  نم  نسح ! يا  تفگ : یم  ماـما  هب  مدرم  روضح  رد  وا  یناطیـش ، ضارغا  نیمه  یپ  رد 
: دومرف شخساپ  رد  ماما  .ییاهنت  وت  یلو  دنرادرب ، نامرف  نم  زا  دنا و  هدش  عمج  نم  درگ  مدرم  نوچ  داد : خساپ 

ای دنراد و  يرب  نامرف  عقاو  هب  ای  دنا : هتسد  ود  دنا ، عمج  وت  درگ  هک  اه  نیا  راوخ ! رگج  دنه  رسپ  يا  يراد ، یماخ  رادنپ  هچ  زگره !
ادـخ هتفگ  هب  دـنرادن و  یفیلکت  هک  دـنریزگان  مـه  رگا  دنتـسه و  ادـخ  ناـمرفان  سپ  دـنرادرب ، ناـمرف  رگا  .دنتـسه  نآ  هـب  زیرگاـن 
هدرک رود  اه  یتشز  همه  زا  ارم  ادـخ  یلو  درادـن ، دوجو  يریخ  وت  رد  اریز  مرتهب ؛ وت  زا  میوگن  زگره  نم  .تسا  هتفریذـپ  ناشرذـع 

(2) .تسا هدرک  رانکرب  اه  یبوخ  زا  ار  وت  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛

تحت دنتـشاد ، مالـسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  یناشخرد  هتـشذگ  هک  وا  نارای  نیرتهب  .دـنارذگ  یم  هفوک  رد  ار  یتخـس  ياهزور  ماما ،
تداهش هب  هتفرگ و  رارق  بیقعت 

ص 106. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1

ص 104. ج 44 ، راونالاراحب ، - 2
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هب اهنت  نامز ، نآ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .دندوب  نانآ  زا  رامت  مثیم  يرجه و  دیشر  يدع ، نب  رجح  نوچ  یناراد  هیالط  .دندیسر 
.تخادرپ یم  یمالسا  فراعم  رشن 

زا سپ  هک  اهراشف  رگید  لاملا و  تیب  رتفد  زا  نایعیش  مان  فذح  نانآ و  دیدهت  هجنکش و  هیواعم ، تسد  هب  مالسا  نارادرس  تداهش 
.تشاذگ ياج  رب  یمالسا  هعماج  رد  ار  ییاهدمآ  یپ  تفرگ ، تروص  حلص 

نابلط تیفاع  يرادیب  فلا )

هدولآ باوخ  ياه  نادجو  همه  اهراشف  نیا  یلو  دندمآ ، یم  رانک  وا  اب  هناراکشزاس  دندوبن و  انـشآ  هیواعم  یتموکح  هویـش  اب  مدرم 
.دوب هدرک  ینیب  شیپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دوب  يریخ  نامه  نیا  تخاس و  رادیب  ار 

ماما هاگیاج  تخانش  ب )

تـسشن يزور  راظتنا  هب  درک و  كرت  هنیدم  دـصقم  هب  ار  هفوک  وا ، رب  هیما  ینب  هاگتـسد  راشف  نارای و  ییافو  یب  ندـید  زا  سپ  ماما 
هناخ ار  شیوخ  گرزب  ماما  ود  ناشنید ، نمـشد  اب  ندمآ  رانک  اب  هک  ییاه  نامه  .دنیآ  دوخ  هب  دننیبب و  ار  ناشراک  ماجرف  مدرم  هک 
یلو دوب ، هتفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هدش و  رید  هک  سوسفا  یلو  دندیـسر ، تقیقح  نیا  هب  قارع  مدرم  .دندوب  هدرک  نیـشن 

، نآ زا  سپ  ياه  مایق  نیسح و  ماما  زا  هفوک  مدرم  توعد  .تشگ  رهاظ  یبوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تماما  نامز  رد  نآ  هجیتن 
رید رایـسب  راگزور  ياهدـمآ  شیپ  هب  اه  نآ  شنکاو  نامز  تدـم  هک  دوب  لیلد  نآ  هب  هلأسم  نیا  .دـهد  یم  ناـشن  ار  مدرم  يرادـیب 

.داد یم  خر  ماگنه 

يّدج یـشنکاو  ماجنا  نودـب  عضو  هک  دـندوب  هتـسشن  يزور  دـیما  هب  هراومه  دـنتفای و  یمن  رد  یبوخ  هب  ار  عاضوا  تیـساسح  نانآ 
نانآ عقاو ، رد  .دبای  دوبهب 
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رد اه  تخانـش  قیاقح و  نآ  هب  هک  دوب  نآ  زا  رت  یلک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  فدـه  .دـندرک  یم  دروخرب  لیاسم  اب  هناـنیب  شوخ 
، دندوب هدمآ  شا  هقردـب  يارب  هک  یناسک  هب  تخادـنا و  هفوک  هب  یهاگن  درک و  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  ماما  .دنـسرب  وا  دوخ  نامز 

: دومرف

(1) .دندرک یم  عافد  میاهدهعت  نم و  نامیپ  زا  اه  نآ  نوچ  منک ؛ یمن  كرت  ینمشد  يور  زا  ار  مناتسود  هناخ  رهش و  نم 

یسایس یعامتجا _  ياه  هزرابم  رگید  . 11

یسایس یعامتجا _  ياه  هزرابم  رگید  . 11

نیا یلو  درب ، رـس  هب  اوزنا  رد  تشگزاب و  هنیدـم  هب  راچان  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفالخ ، نداد  تسد  زا  حلـص و  نامیپ  زا  سپ 
نداد تسد  زا  هچرگا  دشاب ؛ هتـشادن  نارگید  اب  یطباور  هنوگ  چیه  دنک و  ینادنز  شیوخ  هناخ  رد  ار  دوخ  ماما  هک  دوبن  انعم  نادـب 
مهس هعماج ، یعامتجا  یسایس _  هنحـص  زا  ماما  ندراذگ  رانک  رد  رگید ، يوس  زا  هیواعم  نیگآرهز  تاغیلبت  وس و  کی  زا  تفالخ 
ياه سلجم  یملع ، ياـه  هورگ  لیکـشت  تعاـمج ، زاـمن  يرارقرب  اـب  شیوخ  رهـش  هدودـحم  ناـمه  رد  ماـما  یلو  تشاد ، ییازـسب 

ناشیارب راک  نیا  دنچره  داد ؛ یم  رارق  مدرم  سرتسد  رد  ار  دوخ  هراومه  ماما  .درک  ظفح  مدرم  اب  ار  دوخ  دـنویپ  ...و  ینید  شزومآ 
.درک یم  تساـخرب  تسـشن و  ناـنآ  اـب  داد و  یم  يا  هژیو  یتـیمها  مدرم  اـب  شطاـبترا  هب  ماـما  یلو  دوـب ، كاـنرطخ  یتـینما  رظن  زا 

كدنا اب  درک و  یم  دوخ  فیطل  عبط  هتفیش  ار  نانمشد  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ تیناسنا  هجرد  نیرتالاب  رد  ماما  يوکین  ياهراتفر 

ص 231. ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  ینارحلا ، هبعش  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  نسح  - 1
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.درک یم  نوگرگید  ار  نانآ  یعامتجا  هیور  يدروخرب 

، ساسا نیا  رب  .دـنک  هدافتـسا  ءوس  هعماج ، راشقا  دزن  رد  ماما  ّتیبوبحم  یعامتجا و  هاگیاج  زا  دیـشوک  یم  زین  هیواعم  ناـیم ، نیا  رد 
ار هنیدم  رادـنامرف  ناورم  ور ، نیا  زا  .دوش  دـنم  هرهب  دوخ  دوس  هب  ماما  اب  یکیدزن  زا  يدـنواشیوخ ؛ دـنویپ  داجیا  اب  تفرگ  میمـصت 
رد دراد ، يراشفاپ  جاودزا  نیا  رب  نوچ  تفگ : وا  هب  دـنک و  يراگتـساوخ  دـیزی  شرـسپ  يارب  ار  رفعج  نب  هللادـبع  رتخد  ات  داتـسرف 
زین ناورم  .دزادرپب  جاودزا  نیا  شریذپ  لابق  رد  زین  ار  وا  ياه  یهدب  همه  دهدن و  رارق  یتیدودـحم  چـیه  هللادـبع  يارب  هیرهم  دروم 
چیه هیرهم  نییعت  رد  رتخد  ردپ  تفگ : درک و  مالعا  ار  هیواعم  هتـساوخ  .دـناوخارف و  ار  هیما  ینب  مشاه و  ینب  داد و  بیترت  یـسلجم 

ار رفعج ] نب  هّللادـبع   ] شرتخد دوش ، رارقرب  هیما  مشاه و  نادـنزرف  نایم  رادـیاپ  یحلـص  هک  نیا  يارب  ام  .درادـن  یتیدودـحم  هنوگ 
دنراب یم  وا  دوجو  تکرب  هب  اهربا  تساتمه و  یب  یناوج  دیزی  اریز  میزادرپ ؛ یم  زین  ار  وا  ياه  ضرق  همه  مینک و  یم  يراگتساوخ 
روضح سلجم  رد  هک  ماما  .دوب  دهاوخ  رخف  ببـس  مشاه  ینب  يارب  تسا ، نیرفآ  راختفا  هیما  ینب  يارب  هک  نآ  زا  شیب  دـنویپ  نیا  و 

تخاس و شاف  دوب  یـسایس  ضارغا  هب  نآ  تشگزاـب  هک  ار  مشاـه  ینب  یعاـمتجا  هاـگیاج  زا  هدافتـسا  ءوس  نیا  تساـخرب و  تشاد 
: دومرف

هیرهم اـب  اـم  هک  درادـن  هقباـس  نینچ  مه  .میدـنب  ياـپ  هنّـسلارهم  هب  درک و  میهاوـخن  زواـجت  ربماـیپ  زا  ناـمیاه  جاودزا  هیرهم  رد  اـم 
هب ییایند  حـلاصم  اب  تسادـخ و  رطاخ  هب  دراد ، دوجو  امـش  ام و  ناـیم  هک  يا  ینمـشد  نیا  .میزادرپب  ار  ناـمیاه  ضرق  ناـمنارتخد 

یتفگ هک  نیا  .تسا  تیب  لها  ام  رطاخ  هب  زین  ناراب  شراب  تسا و  تیلهاج  ناتـسرپ  تب  نادناخ  زا  زین  دیزی  .دیماجنا  دهاوخن  حلص 
نیا رب  مشاه  ینب  راختفا 
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یلو دـش ، یم  ام  بیـصن  يراـختفا  رما  نیا  رد  تشاد ، يرترب  توبن  رب  تفـالخ  رگا  میوگب  دـیاب  تسا ، هیما  ینب  زا  رت  شیب  جاودزا 
هرابرد ....دوب  دـهاوخ  رت  شیب  مشاه ] ینب  اب  يدـنواشیوخ  لیلد  هب   ] امـش راختفا  جاودزا ] نیا  اب   ] سپ تسا ، تفـالخ  زا  رترب  توبن 

زا یکی  ار  شا  هیرهم  نم  .دـیآ  رد  رفعج  نب  دـمحم  نب  مساق  شیومع  رـسپ  دـقع  هب  رتخد  نیا  هک  مینیب  یم  رتهب  ام  زین  جاودزا  نیا 
.دنک یم  زاین  یب  ار  اه  نآ  هک  ما  هداد  رارق  هنیدم  فارطا  رد  مدوخ  یعورزم  ياه  نیمز 

: تفگ دیرغ و  بل  ریز  یتحاران  تدش  زا  دید  ار  ماما  مکحم  عضوم  یتقو  ناورم 

! دیدرک يراک  لغد  ام  اب  مشاه ، ینب  يا 

(1) !« یکی لباقم  رد  یکی  : » دومرف خساپ  رد  زین  ماما 

هنازخ هب  یـسرتسد  ماما  هچرگا  .داد  یم  همادا  نادنمزاین  زا  يریگتـسد  رد  ار  شیوخ  نیـشیپ  هیور  نانچ  مه  زین  حلـص  نامز  رد  ماما 
یم مدرم  ياه  يدنمزاین  عفر  هب  دوخ  یصخش  ياهدمآرد  زا  هدافتسا  اب  یلو  دزادرپب ، مهم  نیا  هب  رت  هدرتسگ  یحطس  رد  ات  تشادن 

.تخادرپ

فادها هب  ات  تخادرپ  یم  لاملا  تیب  زا  باتک  باسح و  نودب  يایاده  هوشر و  نداد  هزادنا ، یب  ياه  ششخب  هب  هیواعم  لباقم ، رد 
؛ درک یم  تخادرپ  يرامـش  یب  تفگنه و  ياه  شـشخب  مدرم ، اب  یمومع  تاقالم  هنیدم و  هب  رفـس  رد  لاثم ، يارب  .دسرب  دوخ  دیلپ 

یب دش ، یم  دراو  رد  زا  سکره  هک  يا  هنوگ  هب 

ص 119. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یناگدنز  هب  یلیلحت  يدرکیور  نسح :  www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 120 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13326/AKS BARNAMEH/#content_note_107_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:108

دش و دراو  زور  نآ  سلجم  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .دیـشخب  یم  مهرد  رازه  دـص  ات  مهرد  رازه  جـنپ  زا  باتک  باسح و 
مهتم شیرق  دزن  ارم  ات  يدمآ  رید  تفگ : مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  وا  .تخاس  هاگآ  دوخ  ضرغ  زا  ار  ناگمه  هاگآ  دوخان  هیواعم 

اه شـشخب  نیا  رد  وا  هک  تسادـیپ  ینـشور  هب  هیواعم  راتفگ  نیا  زا  يا ! هدـمآ  ما ، هدیـشخب  ار  زیچ  همه  هک  لاـح  يزاـس ؛ لـخب  هب 
لداعم داد  روتـسد  زیمآرورغ  هرظتنم و  ریغ  ینامرف  اب  درک و  دوخ  مالغ  هب  ور  هیواعم  هاگ  نآ  .تسا  هتـساوخ  یم  ار  شیرق  تیاـضر 

، ولگ رد  رورغ  زا  يداب  اب  هاگ  نآ  .دـشخبب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  هب  تسا ، هدیـشخب  مدرم  هب  لاـح  هب  اـت  حبـص  زا  هک  ار  هچ  نآ 
مرادن و نادب  يزاین  دومرف : تسکش و  ار  شرورغ  هاتوک  يا  هلمج  اب  ماما  یلو  متـسه ! دنه  دنزرف  نم  هک  ریگب  دمحمابا ! يا  تفگ :

(1) .متسه ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دنزرف  نم  اریز  مشخب ؛ یم  تدوخ  هب  ار  نآ  همه 

ص 18. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
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یگنهرف ياه  تیلاعف  طیارش و  مشش : لصف 

هراشا

یگنهرف ياه  تیلاعف  طیارش و  مشش : لصف 

اه لصف  ریز 

هعماج یگنهرف  ناماسبان  عاضوا  . 1

یگنهرف یگتفشآ  . 2

هعماج یگنهرف  ناماسبان  عاضوا  . 1

هعماج یگنهرف  ناماسبان  عاضوا  . 1

یگتفـشآ رگنایب  ...و  لاملا  تیب  زا  یهاوخ  هدایز  يرادـم ، قح  زا  يرود  یتسرپ ، اـیند  یناداـن ، لـهج و  ینید ، ياـهرواب  رد  یتسس 
، اه تمینغ  هب  یبای  تسد  زا  يدیماان  لیلد  هب  هیواعم  اب  گنج  رد  اه  نآ  .دوب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تماما  نارود  یگنهرف  عاضوا 

یم ار  وا  ینار  مکح  هیواعم و  عضو  اـه  نآ  .دـنداد  ناـشن  یتسـس  نآ  رد  هجیتن  رد  (1) و  دندـید هدوهیب  ار  لطاب  قح و  نایم  گنج 
ندـید اـب  ماـما  دـنا  هتـشون  هک  يا  هنوگ  هب  .دـنداد  یم  حـیجرت  موصعم  ییاوشیپ  ینار  مکح  رب  ار  وا  تموکح  قربو  قرز  دـندید و 

نامه يوس  زا  زامن ، نیب  زین  يزور  هک  دـنا  هدرک  لقن  .درک  یم  نترب  هرز  دوخ  سابل  ریز  هراومه  شناراـی ، ناـیم  رد  یعـضو  نینچ 
(2) .دشن يراک  نآ  مخز  هرز ، ندیشوپ  ببس  هب  هک  دش  باترپ  ماما  يوس  هب  يریت  تعامج 

شیوخ دارفا  دزن  رد  ناشیا  هک  دوب  هدش  ببس  ماما ، نایفارطا  يرصنع  تسس 

 . ص 575 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  - 1
ص 33. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  - 2
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شـشخرد ندید  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دندوب ؛ هدروآ  يور  یتسرپ  ایند  ایند و  هب  مدرم  همه  راگزور ، نآ  رد  .دـنکن  تینما  ساسحا  مه 
دراو رن  يرتش  رب  راوس  یفوک  يدرم  مالسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  يزور  دنا ، هتشون  .دنتشاد  یمرب  یتیعقاو  هنوگره  زا  تسد  اه ، هکس 
هتفرگ نم  زا  ار  وا  نیفص  رد  هک  تسا  نم  نآ  زا  هدام  رتش  نیا  تفگ : تفرگ ، ار  شرتش  راسفا  دید و  ار  وا  یماش  يدرم  .دش  قشمد 

رتش نیا  تفگ : هیواعم  .دنک  لح  ار  يریگرد  ات  دنتفر  هیواعم  دزن  سپس  .داد  يور  يریگرد  اه  نآ  نایم  .یهدب  سپ  ارنآ  دیاب  يا و 
نآ .هدام  هن  تسا  رن  رتش  نیا  یلو  تفگ : هدز ، تفگـش  یفوک  درم  .ینادرگرب  وا  هب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  یماش  درم  نیا  نآ  زا  هداـم 

هیواعم خـساپ  رد  همه  هدام ؟ ای  تسا  رن  رتش  نیا  اـیآ  دیـسرپ  درک و  دـندوب ، رفن  هاـجنپ  هب  کـیدزن  هک  نارـضاح  هبور  هیواـعم  هاـگ 
.تسا هدام  رتش  دنتفگ :

، یماش درم  هب  رن  رتش  لیوحت  هسلج و  نایاپ  زا  سپ  .تفریذپ  ار  عقاو  فالخ  نخـس  راچان  هب  یلو  دـش ، رت  شیب  یفوک  درم  یتفگش 
يوس هب  یگنج  درم  رازه  دـص  اب  هیواعم  وگب  ورب و  یلع  دزن  هب  تفگ : وا  هب  تخادرپ و  یفوک  درم  هب  ار  رتش  تمیق  ربارب  ود  هیواعم 

(1) .دنناد یمن  ار  هدام  رن و  رتش  نایم  قرف  کی  چیه  هک  دیآ  یم  وت 

.دندیشک یم  تسد  یتسرپ  قح  زا  یگداس  هب  هک  دوب  هدرک  خوسر  هعماج  یمومع  تفاب  رد  هنوگ  نآ  ییارگایند  يرآ 

یگنهرف یگتفشآ  . 2

هراشا

یگنهرف یگتفشآ  . 2

ص 332. ج 2 ، بهذلا ، جورم  - 1
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هن دوب ؛ ناهاشداپ  شور  وا  شور  اریز  دزاس ؛ هتفـشآ  هراومه  ار  هعماج  یعامتجا  یـسایس _  ياضف  ات  دیـشوک  یم  تّدـش  هب  هیواعم 
مدرم نایم  هاگره  دوب و  هتـشامگ  رایـسب  نانابهگن  شیوخ  خاک  رب  وا  .درک  هدافتـسا  تخت  زا  هک  دوب  يا  هفیلخ  نیتسخن  وا  .تفالخ 

: تفگ وا  هرابرد  ّبیسم  نب  دیعس  .درک  یم  هدافتسا  یماظن  نارومأم  زا  دش ، یم  رهاظ 

(1) .دروآ رد  یهاشداپ  دننام  ار  تفالخ  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  .دنک  نیرفن  ار  وا  ادخ 

رسپ فرطم ، .دوب  يزیتس  مالسا  ییادز و  نید  وا  ياهراک  نطاب  ...و .   (2) دیماشآ یم  الط  فرظ  رد  .دیشوپ  یم  ریرح  سابل  هیواعم 
یتخـس هب  مردپ  مدید  تشگزاب ، رد  .مدوب  هتفر  هیواعم  دزن  مردپاب  دیوگ : یم  دوب ، هیواعم  يدیلک  ياه  هرهم  زا  هک  هبعـش  نب  هریغم 

هب هتفرگ و  تراک  هک  لاح  متفگ  وا  هب  اریز  میآ ؛ یم  ناسنا  نیرتدـیلپ  دزن  زا  تفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  مدیـسرپ  وا  زا  .تسا  تحاران 
نک و اهر  ار  مشاه  نادنزرف  .يا  هدش  زین  توترف  ریپ و  اریز  زاس ؛ هشیپ  یهاوخریخ  تلادع و  رگید  يا ، هدیسر  یتساوخ  یم  هچ  نآ 

یقاب نم  زا  یمان  هک  زگره ! زگره ! تفگ : مخـساپ  رد  وا  یلو  .دـنام  ياج  رب  وت  زا  یکین  مان  اـت  رادرب ، تسد  اـه  نآ  اـب  ینمـشد  زا 
رب ار  شمان  هبترم  جنپ  زور  ره  دمحم  یلو  دوب ، نینچ  مه  زین  رمع  .رکبوبا  دنیوگ  یم  اهنت  .تفر  دوب و  هفیلخ  اه  لاس  رکبوبا  .دنامب 

ياجرب نم  زا  یمان  هچ  لاح ، نیا  اب  هّللا » لوسر  ادَمَُحم  َّنا  ُدَهشَا  دنیوگ « : یم  دننز و  یم  دایرف  اه  هرانم  يالاب 

ص 165. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  - 1
ص 130. ج 5 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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؟(1) دنام یم 

: تسا ریز  رارق  هب  تفرگ ، زین  يرت  شیب  تدش  حلص  نامیپ  زا  سپ  هک  وا  يزیتس  نید  ياهرایعم  نیرت  صخاش 

ثیدح لعج  فلا )

لعج قیوشت  اب  دیشوک  وا  دز ، تسد  دوخ  تموکح  نارود  تسایس  نیرت  نیگنن  هب  دوخ ، هنازیتس  مالسا  ياه  تسایس  یپ  رد  هیواعم 
یگدنب ات  زا  ...و  دوخ  نامثع و  حدم  رد  یلعج  ییاه  ثیدح  تخاس  يوبن و  ثیداحا  ياوتحم  نداد  رییغت  يارب  ثیداحا ، ناگدننک 

يا هنوگ  هب  .دنام  یقاب  اه  نرق  ات  نآ  راثآ  هک  دـش  هتخاس  یلعج  ثیدـح  رازه  اه  هد  ساسا ، نیا  رب  .دـهاکب  شتیب  لها  ربمایپ و  رون 
(2) و درک یم  کسمت  اه  يزادرپ  غورد  هنوگ  نیا  هب  مالـسلا ، هیلع  داوج  ماما  اب  دوخ  ياـه  هرظاـنم  رد  زین  مثکا  نب  ییحی  یتح  هک 

.دنتساخرب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هزرابم  هب  یلعج ، ثیداحا  زا  يوریپ  هب  یناسک  یتح 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ییوگ  مانشد  ب )

تسایس نیرت  مهم  زا  یکی  هعمج ، زامن  ياه  هبطخ  دننام  یتموکح  یمسر  ياه  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  نداد  مانـشد 
هب نداد  مانشد  زا  یتبسانم  چیه  رد  ات  دوب  هداد  روتسد  دوخ  نارادنامرف  هعمج و  ياه  بیطخ  یمامت  هب  وا  .دوب  هیواعم  یگنهرف  ياه 

.دنشابن راذگ  ورف  مالسلا  هیلع  یلع 

ص 128. ج 5 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
صص 75 و 76. ج 50 ، راونالاراحب ، - 2
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ادخ لوسر  مدرم ! يا  تفگ : وا  .دنتفگ  کیربت  ار  شا  يزوریپ  دندمآ و  درگ  وا  فارطا  رد  مدرم  .تشگزاب  ماش  هب  حلص  زا  سپ  وا 
دـنعمج و نآ  رد  ادـخ  نادرم  اریز  نیزگرب ؛  ار  سدـقم  نیمزرـس  سپ  .تفای  یهاوخ  تسد  تفالخ  هب  نم  زا  سپ  وت  دومرف  نم  هب 

(1) .دنتخادرپ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ییوگازسان  مانشد و  هب  زین  مدرم  .دینک  نعل  ار  بارتوبا  سپ  .ما  هدیزگرب  ار  امش  نم 

شیب رد  هک  یترابع  .دوش  یمن  لماک  مالسلا  هیلع  یلع  هب  مانشد  نودب  هعمج  زامن  هک  دوب  هتخادنا  اج  نانچ  مدرم  ناهذا  رد  هیواعم 
سپ تسا ؛ هتفرگ  هرانک  وت  هار  زا  هدرک و  یچیپرس  وت  نید  زا  بارتوبا  اراگدرورپ ! هک : دوب  نیا  دش ، یم  رارکت  زامن  ياه  هبطخ  رت 

(2) .امرف لزان  وا  رب  یکاندرد  باذع  نک و  نیرفن  ار  وا 

یم لقن  هنیس  هب  هنیس  بلاطم  زا  يرایسب  .دوب  دودحم  رایسب  قیاقح  زا  مدرم  یهاگآ  ناکما  راگزور ، نآ  رد  هک  میشاب  هتـشاد  دای  هب 
هدش ببـس  هلأسم  نیمه  .دوب  یمومع  راکفا  هب  یهد  تهج  يزاس و  هاگآ  تهج  رد  اهنت  دـندش ، یم  هدـناوخ  هک  ییاه  هبطخ  .دـش 

تسا روهشم  هک  ییاج  ات  .دنشاب  هتشاد  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هاگتـسد  يوس  زا  هدش  یهد  تهج  ییاه  تشادرب  مدرم  هک  دوب 
هدـناوخ یم  مه  زاـمن  یلع  رگم  دـنتفگ : یگمه  دیـسر ، اـهنآ  شوـگ  هـب  زاـمن  بارحم  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  تداهـش  ربـخ  یتـقو 

(3) !؟ تسا

 . ص 594 ماما ، هدزاود  یناگدنز  - 1
 . ص 595 ماما ، هدزاود  یناگدنز  - 2

 . هبطخ 57 هغالبلا ، جهن  - 3
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نید فیرحت  يولج  دنا و  مالسا  یعقاو  ناعفادم  اه  نآ  تسناد  یم  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  مانـشد  زا  هیواعم  یلـصا  هزیگنا 
.تخاس یم  راومه  دوخ  يارب  ار  هار  شنادنزرف  یلع و  يزاس  ماندب  اب  دیاب  وا  .دنریگ  یم  ار 

زورما نینمؤملاریما ، يا  دنتفگ : دـندرک و  ضارتعا  دادـن ، مانـشد  شا  هفرع  زور  هبطخ  رد  ار  یلع  هک  کلملادـبع  نب  ماشه  هب  مدرم 
(1) .دنا هتسناد  بحتسم  ار  بارتوبا  نعل  زور  نیا  رد  افلخ  هک  تسا  يزور 

هتشاذگ یلع  ار  ممان  دنا و  هدرک  يرهم  یب  نم  هب  نم  هداوناخ  ریما ! يا  تفگ : دمآ و  یفقث  فسوی  نب  جاجح  دزن  يدرف  دنا  هتشون 
نآ .يا  هدرک  ادیپ  تا  هتساوخ  هب  ندیسر  يارب  يا  هناهب  بوخ  تفگ : دز و  يدنخزوپ  جاجح  .نک  یکمک  نم  هب  مدنمزاین  نم  .دنا 
شا هضرع  ریـشمش  هب  دیوگن ، مانـشد  یلع  هب  سک  ره  تفگ : یم  مامت ، یمرـش  یب  اب  هیبا  نب  دایز  یتح   (2) .دروآرب ار  شزاین  هاگ 

یم شومارف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ییوگ  مانـشد  هعمجزامن ، ياه  هبطخ  رد  هاگره  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  راک   (3) .درک مهاوخ 
شدای رفـس  ماگنه  رد  .درک و  شومارف  ار  نآ  هیواعم  هعمج  ناماما  زا  یکی  دنا  هتـشون  هک  نانچ  مه  .دندرک  یم  اضق  ار  نآ  دندرک ،

مان هب  يدجسم  لحم  نآ  رد  درک و  اضق  ار  راک  نیا  اج  نامه  رد  .تسا  هدرک  یم  نعل  ار  یلع  دیاب  هک  دمآ 

ص 476. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1

ص 356. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
 . ص 56 ج 2 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  ماما  هایح  - 3
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(1) .دش انبرکذلا  دجسم 

رد وا  یلو  رادرب ، تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  ییوگدـب  نعل و  زا  يا ، هدیـسر  تیاـه  هتـساوخ  همه  هب  هک  وـت  دـنتفگ : هیواـعم  هب  یخرب 
دای رگید  دـنوش و  ریپ  ناگرزب  دنـشک و  تماق  دـنوش و  تیبرت  اه  نعل  اه و  ییوگدـب  نیا  رب  ناکدوک  مهاوخ  یم  هن ! تفگ : باوج 

(2) .دراد هاگن  هدنز  دنادب و  ار  وا  ياه  تلیضف  یلع و  دای  هک  دنامن  یقاب  يا  هدننک 

راومه مالـسلا  هیلع  یلع  هرهچ  بیرخت  ثیداحا و  لعج  اـب  مالـسلا ، هیلع  یلع  رب  مانـشد  رب  ار  یمومع  راـکفا  هناوتـشپ  شیپاـشیپ  وا 
تساوخ یم  هیواعم  نآ ، رب  نوزفا  .دنتسناد  یم  ییوگدب  هتسیاش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هتسنادان  ماش ، مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ هدرک 

هناهب دناوتب  ات  دزاس  بات  یب  ار  وا  ناراد  تسود  نارای و  مالـسلا ، هیلع  یلع  ییوگ  مانـشد  اب  هعماج  یگنهرف  ياضف  يزاس  هدولآ  اب 
.دشاب هتشاد  اه  نآ  ندرب  نایم  زا  يارب  يا 

اه تیعقاو  فیرحت  يرابرد و  ناملاع  ج )

نب هرمـس  نوچ  يدارفا  صاعورمع و  هبعـش ، نب  هریغم  دـننام  هباحـص  یخرب  زا  يرازبا  يدـنم  هرهب  اب  شفادـها  ققحت  يارب  هیواـعم 
لعج رب  نوزفا  اه  نآ  .درک  یم  فیرحت  ار  یمالـسا  فراـعم  زا  رگید  يرایـسب  تاـیآ و  ریـسفت  ماـکحا ، ...و ،  (3) هریرهوبا بدنج ،
هدـش هدـید  ربمایپ  رانک  رد  هک  دـندوب  ییاه  هرهچ  نوچ  دـندرک و  یم  لـیوأت  دنتـساوخ  یم  هک  هنوگ  نآ  ار  نآرق  تاـیآ  ثیدـح ،

مدرم دزن  رد  ناشنانخس  دندوب ،

ص 198. مرقم ، نیسحلا  لتقم  - 1
 . ص 56 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2

ص 358. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 3
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تیاور مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ار  تایآ  نیا  ات  داد  بدنج  نب  هرمـس  هب  رانید  رازه  دص  کی  هیواعم  هنومن ، يارب  .دش  یم  هتفریذپ 
: دنک

هاوگ دراد ، لد  زا  هچ  نآ  رب  ار  ادـخ  دراد و  یم  او  تفگـش  هب  ار  وت  شنخـس  ایند  نیا  یگدـنز  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نایم  زا  و 
دـنک و داسف  نیمز  رد  هک  دـشوک  یم  دـبای ) یتسایر  اـی   ) ددرگرب نوچ  .تسا و  نانمـشد  نیرت  تخـس  وا  هک  نآ  لاـح  دریگ و  یم 

204 و 205) هرقب :  ) .درادن تسود  ار  يراکهابت  دنوادخ  دزاس و  دوبان  ار  لسن  تشک و 

: دنک تیاور  يدارم  مجلم  نبا  نأش  رد  ار  ریز  تایآ  نینچ  مه 

.تسا نابرهم  ناگدنب  نیا ]  ] هب تبـسن  ادخ  دشورف و  یم  ادخ  يدونـشوخ  بلط  يارب  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  یـسک  مدرم  نایم  زا  و 
(. 207 هرقب : )

غلبم رب  شیوخ  درگش  زا  هدافتسا  اب  هیواعم  یلو  درک ، یم  یلاخ  هناش  گرزب  تنایخ  نیا  ماجنا  شریذپ  زا  تسخن  بدنج  نب  هرمس 
هب ماجنارـس  مهرد و  رازه  دص  یـس  ات  ار  غلبم  هیواعم  دریذپ و  یمن  زاب  بدـنج  نب  هرمـس  .دوزفا  رگید  مهرد  رازه  دـص  هدـش ، دای 

(1) .دهد ماجنا  ار  راک  نیا  وا  ات  دهد  یم  شیازفا  مهرد  رازه  دص  راهچ 

اه يرازگ  تعدب  د )

هراشا

زامن ياه  هبطخ  وا  .درک  ناسآ  نید  رد  ار  اه  تعدـب  عاونا  دورو  راک  نیا  اـب  درک و  اـپرب  هبنـشراهچ  زور  رد  ار  هعمج  زاـمن  هیواـعم 
هک ار  نابرق  دیع  رطف و  دیع 

ص 73. ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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زاـمن رد  .داد  یم  رییغت  ار  یهلا  ماـکحا  تساوخ ، یم  شلد  هک  هنوگره  (1) و  دناوخ زامن  زا  شیپ  دوش ، هدناوخ  زامن  زا  سپ  دـیاب 
(2) .درادن تیعورشم  تسین و  یعرش  راک  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تفگ ؛ یم  هماقا  ناذا و  نابرق  دیع  رطف و  دیع 

هب درک و  یم  راکـشآ  ار  دوخ  ضارتعا  نامز ، طیارـش  تیاعر  اب  دـندوبن و  تکاـس  زین  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  ناـیم ، نیا  رد  هتبلا 
: تسا ریز  رارق  هب  اه  مادقا  نیا  زا  یخرب  .تساخ  یم  رب  هیواعم  اب  یگنهرف  هزرابم 

هیواعم یتوغاط  تیمکاح  اب  ماما  هرظانم  . 1

ضارغا نیگنن و  هنیشیپ  بسانم ، یتصرف  نتفای  ضحم  هب  درک و  یمن  توکس  زگره  هیواعم  یمالسا  دض  ياه  تکرح  ربارب  رد  ماما 
راجزنا هراومه  ماما  .تخاس  یم  دراو  وا  هنابـصاغ  تموکح  رکیپ  رب  ینیگمهـس  ياه  هبرـض  تخاـس و  یم  راکـشآ  ار  هیواـعم  موش 

.درب یم  لاؤس  ریز  ار  وا  تیمکاح  تیعورشم  درک و  یم  ادیوه  هیواعم  هب  تبسن  ار  دوخ 

هدز يرگاشفا  هب  تسد  هیواعم  تردق  شیازفا  دوجو  اب  حلص و  نامز  رد  یتح  همکاح ، تردق  زا  يا  همهاو  هنوگ  چیه  نودب  ناشیا 
.تفرگ یم  داقتنا  داب  هب  ار  هیواعم  ناوت  مامت  اب  و 

رد هیواعم  ماما و  نایم  هک  دوب  ینالوط  يا  هرظانم  يرگاشفا ، نیا  هنومن  نیرتهب 

ص 470. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1

ص 470. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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اب ات  دندیـشوک  یم  شنارازگراک  هیواعم و   (1) .تشادرب هدرپ  شنادـنزرف  هیواعم و  فیثک  هرهچ  زا  هرظاـنم ، نآ  رد  ماـما  تفرگ و 
.دـننزب همطل  وا  هاـگیاج  هب  دـننک و  بارخ  مدرم  دزن  رد  ار  ماـما  یگنهرف  تیعقوم  هدـش ، نییعت  شیپ  زا  ییوگو  تفگ  نداد  بیترت 

نبا هبتع  هبعـش ، نب  هریغم  هبقع ، نب  دـیلو  صاعورمع ، دـناوخ و  ارف  ار  فلتخم  ماوقا  ناگرزب  اه و  هلیبق  نارـس  هیواعم  ساـسا ، نیارب 
.درک ماما  اب  هرظانم  رومأم  دندوب  وا  هاگتسد  نازاس  هیرظن  هک  ار  نامثع  نبورمع  نایفس و  یبا 

ماما .دـناوخ  ارف  هفوک  هناراک  بیرف  سلجم  هب  ار  وا  هیواعم  کیپ  هک  درک  یم  يرپس  هفوک  رد  ار  دوخ  تماقا  ياهزور  نیـسپاو  ماما 
ایآ دومرف : تشاد  یهاگآ  هیواعم  تین  زا  هک  ماما  .دومن  هحفاـصم  وا  اـب  درک و  لابقتـسا  وا  زا  یمرگ  هب  هیواـعم  دـش و  سلجم  دراو 

!؟ تسوا يارب  تمالس  تینما و  هناشن  نامهم ، اب  نداد  تسد  ییوگدمآ و  شوخ 

تـساوخرد ار  تندـمآ  تعامج  نیا  درک : زاغآ  هنوگ  نیا  ار  هرظانم  .درک و  هراشا  نارـضاح  هب  بناـج  هب  قح  يا  هفاـیق  اـب  هیواـعم 
ات .دنا  خساپ  رظتنم  دنراد و  ییاه  شـسرپ  هنیمز ، نیا  رد  هن ؟ ای  تسا  هتـشک  تردپ  ار  نامثع  ایآ  دننادب ، دنهاوخ  یم  دندوب و  هدرک 

[. یناما رد  هک   ] شابن نارگن  متسه ، سلجم  نیا  رد  نم  هک  یتقو 

بکترم یتشز  لمع  يا ، هدرک  تباجا  ار  نانآ  هتساوخ  يا و  هداد  رد  نت  تنانامهم  هتساوخ  هب  وت  رگا  ادخ ! تسا  كاپ  دومرف : ماما 
زوریپ وت  رب  رارصا ) اب   ) اه نآ  رگا  یلو  مراد ، مرش  تا ) هناخ  رد   ) وت هب  نتفگ  ازسان  زا  نم  يا و  هدش 

 . 87 صص 70 _  ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
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یتشز  ) کی مادک  هب  لاح  .متسه  هدنمرـش  تا  یگراچیب  یناوتان و  زا  تروص  نیا  رد  دنا  هدرک  راداو  نآ  ماجنا  هب  ار  وت  دنا و  هدش 
زا يدارفا  مه  نم  دنتـسه ، سلجم  نیا  رد  يدارفا  نینچ  متـسناد  یم  رگا  هک  نادـب  ینک ؟ یم  رارقا  دوخ ) یگراـچیب  اـی  دوخ  لـمع 

زگره تدارفا  نیا  وت و  زا  هک  نادـب  .دنـشاب  نانآ  اـب  فیدر  مه  ثحب  رد  اـت  مدروآ  یم  بلطملادـبع ، نادـنزرف  زا  مدوخ ، نادـناخ 
هداتـسرف و ورف  ار  نآرق  هک  وا  مه  .تساـتکی  نـم  دـنوادخ  اریز  دـنا ؛  هدیـسرت  هـک  دـنیاه  نـیا  هـکلب  ما ، هدادـن  هار  لد  هـب  یـساره 

.تسا ناکین  رادرایتخا 

نیا ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  اه و  شـسرپ  نانآ  لاح ، نیا  اب  یلو  دـندروخ ، هّکی  همه  هک  دوب  هدـنبوک  يردـق  هب  ماما  نیزاـغآ  راـتفگ 
رطاخ هب  یلع  تردپ  دوش ؛ هتفرگ  ماقتنا  مشاه  ینب  زا  دیاب  تسا و  هداد  هتـشک  هدفه  ردـب ، گنج  رد  هیما  ینب  دـندرک : حرطم  هنوگ 

ار رکبوبا  تردـپ  تسا ؛ يزرودرخ  رد  یناوتان  لیلد  هب  تفـالخ  يارب  وت  ياـعدا  درک ؛ تکرـش  ناـمثع  لـتق  رد  ییاورناـمرف  اـیند و 
نمشد ادخ  لوسر  اب  تردپ  دیرادن ؛ ار  نآ  یگتسیاش  هک  دینک  یم  اعدا  ار  ییاهزیچ  امش  تشاد ؛ شقن  رمع  لتق  رد  درک و  مومسم 

 . ...درک یم  مهتم  ار  ناگدرم  تشک و  یم  ار  اه  هدنز  هک  تشاد  هدنزگ  ینابز  دنلب و  يریشمش  وا  .دوب 

رد ار  دوخ  هرهچ  هک  هیواعم  هب  سپـس  .دینـش  ار  نانآ  راد  تهج  هدـش و  هتکید  بلاطم  داد و  شوگ  ناـنآ  نانخـس  هب  تقد  اـب  ماـما 
: دومرف درک و  ور  دوب ، هدرک  ناهنپ  شنارواشم  ياه  شسرپ  باقن 

تمحر و دروم  ار  وا  نادـناخ  ام و  رورـس  دـمحم  تشاذـگ و  اـم  هدـهع  رب  ار  امـش  نیرخآ  نیلوا و  تیادـه  هک  ار  ییادـخ  ساـپس 
.داد رارق  شیوخ  تشادگرزب 

وت اریز  یتفگ ؛ وت  هکلب  دنتفگن ، ازسان  نم  هب  هورگ  نیا  .منک  یم  عورش  وت  زا  هیواعم  يا  دعب ، اما 
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يا دنگوس ، ادـخ  هب  .ینک  یم  ینمـشد  شنادـناخ  دـمحم و  اب  .دـنا  هدـیناود  هشیر  تناج  رد  اه  یتشز  یتسه و  نیـشن  مه  یتسپ  اب 
نینچ تأرج  دـندوب ، اـم  فارطا  رد  نارجاـهم  میدـش و  یم  ور  هبور  هنوـگ  نیا  ربماـیپ  دجـسم  رد  تعاـمج  نیا  نم و  رگا  هیواـعم !

ار قح  دـیا ، هدـمآ  درگ  اج  نیا  نم  دـض  رب  هک  امـش  .دـیدرک  یمن  راـتفر  هنوگ  نیا  نم  اـب  دـیدرک و  یمن  ادـیپ  ار  ییاـه  تراـسج 
ود ره  يوس  هب  دیداد ، مانـشد  هک  ار  یـسک  نآ  دیناد  یم  ایآ  مهد ! یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  .دیهدن  یهاوگ  ار  لطاب  دیناشوپن و 

و تال »  » يا و هدوب  رفاک  اه  هلبق  نیا  يودره  هب  هیواعم ! يا  وت  هک  یلاح  رد  یناملسم ) رد  تقبس   ) تسا هدرازگ  زامن  ناناملسم  هلبق 
يدیزرو و رفک  ناوضر  تعیب  هب  تبسن  وت  یلو  تسا ، هتشاد  تکرـش  حتف  ناوضر و  نامیپ  رد  وا  .يا  هدرک  یم  شتـسرپ  ار  يزّع » »

.یتسکش نامیپ  زین  حتف  تعیب )  ) رد

يا وت  .دیـشک و  شود  رب  ار  مالـسا  مچرپ  ردـب  گنج  رد  هک  دوبن  یـسک  نیتسخن  بلاط  یبا  نب  یلع  ایآ  مهد ، یم  دـنگوس  ار  امش 
رد مالـسلا  هیلع  یلع  یتسناد ؟ یم  بجاو  ار  دوخ  ربمایپ  اب  گنج  یتشاد و  شود  رب  ار  رفک  مچرپ  هک  یتسین  یـسک  ناـمه  هیواـعم ،
وت یلو  تشاد ، شود  رب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مچرپ  دوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  قدـنخ  دـحا و 

راکـشآ ار  دوـخ  تجح  گـنج ، هس  ره  رد  دـنوادخ  .يدیـشک  یم  شود  رب  رفک  ههبج  رد  ار  رفک  مچرپ  هـک  یتـسه  یـسک  ناـمه 
یـضار مردپ  زا  اه  گنج  نیا  همه  رد  ربمایپ  .درک  یهاوگ  يزوریپ  دروم  رد  ار  شربمایپ  راتفگ  درک و  يرای  ار  دوخ  نید  تخاس و 
تاجن ناکرشم  لاگنچ  زا  ار  وا  ات  دیباوخ  ربمایپ  رتسب  رد  بش  هک  دوب  یسک  نامه  مالسلا  هیلع  یلع  .نیگمشخ  وت  ردپ  زا  یلو  دوب ،

«. هّللا ِتاضْرَم  َءاغتبِا  ُهَسْفَن  يرشَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو   » هک دش  لزان  هیآ  نیا  شا  هرابرد  دهد و 

(1)(207 هرقب :  ) .دشورف یم  ادخ  يدونشوخ  بلط  يارب  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  یسک  مدرم  نایم  زا  و 

.دننک تیاور  مجلم  نبا  نأش  رد  ار  نآ  داد  روتسد  هیواعم  هک  يا  هیآ  نامه  - 1
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مچرپ درک و  هرصاحم  ار  ریضن  ینب  هظیرق و  ینب  مالـسا ، رکـشل  هک  یماگنه  دیروآ  یم  دای  هب  ایآ  مهد ! یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش 
: دومرف تفرگ و  ار  مچرپ  ربمایپ  دیـسرت و  زین  رمع  دش و  حورجم  دعـس  .داد  ذاعم  نب  دعـس  هب  ار  راصنا  مچرپ  رمع و  هب  ار  نیرجاهم 

نودب یـشروی  .دنراد  یم  تسود  ار  وا  زین  شلوسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  درپس  مهاوخ  یـسک  هب  ار  مچرپ 
.ددرگ یمن  زاب  دنکن ، مّلسم  وا  ناتسد  هب  ار  يزوریپ  ادخ  ات  درب و  یم  رارف 

نامـشچ ربمایپ  .درپس  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ار  مچرپ  نیرجاـهم ، رگید  رمع و  رکبوبا ، رظتنم  نارگن و  نامـشچ  ربارب  رد  ادرف  و 
.تشگزاب يزوریپ  اب  تفر و  زین  وا  درپس و  وا  هب  ار  مچرپ  داد و  افش  درک ، یم  درد  هک  ار  مردپ 

هب ار  شرمع  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ایآ  يدرـشف ، یم  اپ  شلوسر  ادخ و  اب  ینمـشد  رب  هکم  رد  هک  اهزور  نآ  رد  هیواعم ! يا  وت  اما 
؟ یتسه ربارب  دنارذگ ، شلوسر  زا  يوریپ  يرای و  ادخ و  هار  رد  یهاوخریخ 

! مدرم يا  .تسین  تبلق  رد  هک  دیوگ  یم  تنابز  ار  يزیچ  تناج  سرت  زا  تسا و  هتفاین  هار  وت  لد  هب  نامیا  زونه  هک  دنگوس  ادخ  هب 
هب هنیدم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كوبت ، هوزغ  رد  هک  دیرادن  دای  هب  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امش 

.دـنک یلاخ  ار  هنیدـم  وا  ات  دـنتفگ  رایـسب  وا  هیلع  ناقفانم  راگزور ، نآ  رد  دوش ؟ راد  هدـهع  ار  هنیدـم  هرادا  ات  درامگ  شیوخ  ياج 
دوخ اب  مه  ارم  ما ، هدشن  ادج  امـش  زا  يا  هوزغ  چیه  رد  نم  تفگ : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 
« .یتسه یسوم  يارب  نوراه  دننام  نم  يارب  وت  .یتسه  متیب  لها  نایم  زا  نم  یصو  نیشناج و  وت  : » دومرف ادخ  لوسر  یلو  دیربب ،

دوخ یلو  ار  ادـخ  دـناد ، یم  دوخ  یلو  ارم  سکره  مدرم ! يا  : » دوـمرف تفرگ و  ار  مردـپ  تسد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
« .تسا هدناوخ  دوخ  تسرپرس  ارم  دنادب ، دوخ  یلو  ار  یلع  سکره  هتسناد و 

يا هک  دومرف  امش  هب  عادولا  هجح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ار  هچ  نآ  دیروآ  یمن  دای  هب  ایآ 
دیرادب و تسود  ارم  تیب  لها  ...دینک و  لمع  نآ  هب  دیوشن و  هارمگ  ات  مراذگ  یم  تناما  هب  ار  ادخ  باتک  امـش  نایم  رد  نم  مدرم !

یلص ربمایپ  .دنوش  دراو  نم  رب  زیخاتسر  زور  رد  ات  دنام  یم  امش  نایم  رد  متیب  لها  نآرق و  .دینک  يرای  ار  اه  نآ  نانمـشد ، ربارب  رد 
ار مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  ربنم  يالاب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 
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نمـشد دنک ، ینمـشد  یلع  اب  هک  ره  اب  رادـب و  تسود  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره  ایادـخ ! دومرف : تفرگ و  ار  وا  تسد  .دز  ادـص 
ناگناگیب هدننک  رود  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  هک  ار  يزور  دیروآ  یمن  دای  هب  ایآ  مهد ، یم  ناتدـنگوس  ادـخ  هب  .شاب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگرد  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دیرادن  دای  هب  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امش  .یتسه  رثوک  ضوح  زا 
هاگ نآ  دنریگ و  یم  لد  هب  ار  وت  هنیک  تّما  زا  يا  هدـع  هک  تسوت  رطاخ  هب  ما  هیرگ  دومرف : وا  دـش و  ایوج  ار  وا  هیرگ  ّتلع  ملـسو 

.دننک یم  ییاشگ  هدقع  دنیآ و  یم  رب  متس  یفالت و  یپ  رد  دنسرب ، تردق  هب  هک 

دبای یم  تاجن  دوش ، دراو  نآ  رب  سکره  دنتسه ؛ حون  یتشک  دننام  امـش  نایم  رد  نم  تیب  لها  هک  دومرفن  تلحر  ماگنه  رد  وا  ایآ 
.ددرگ یم  دوبان  دوشن ، دراو  سکره  و 

ینیشناج وا ، یناگدنز  نامز  رد  یگمه  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  هک  دیروآ  یمن  دای  هب  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امش 
.تشاد یهاـگآ  مدرم  گرم  ناـمز  هب  هک  دوـب  یـسک  نیلوا  بلاـط  یبا  نب  یلع  ...دـنتفگ .  یم  کـیربت  وا  هب  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع 

وا ادخ  هک  دوب  يدارفا  وزج  وا  .تشاد  یهاگآ  نآرق  ریسفت  لیوأت و  هب  دوب ، لطاب  زا  قح  هدننکادج  تسناد و  یم  ار  ماکحا  قیاقح 
.دیسر یمن  رفن  هد  هب  ناشرامش  هک  دیمان  نمؤم  ار 

ناگدش نیرفن  امش  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  .درک  نیرفن  ار  امش  ادخ  لوسر  هک  دیتسه  یناسک  امـش  وا ! ناراداوه  يا  و  هیواعم ! يا 
راب هس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیناد  یمن  ایآ  مدرم ، يا  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  .دیتسه  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هک دـش  ندروخ  لوغـشم  درک و  لامها  ردـق  نآ  وا  یلو  دـسیونب ، همیزخ  ینب  هلیبق  هب  يا  همان  ات  داتـسرف  هیواـعم  یپرد  ار  یـصخش 
.دنادرگن ریس  ار  شمکش  ادخ  دومرف : دمآ و  مشخ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

! هیواعم يا  .دوب  یهاوخ  راچد  تمایق  ات  يروخرپ  یتسرپ و  مکش  نیا  هب  وت  دش و  باجتـسم  وت  هرابرد  ربمایپ  ياعد  ادخ ! هب  دنگوس 
یلاح رد  درک ؛ یم  قیوشت  ناناملـسم  اب  گنج  هب  ار  مدرم  دوب و  راوس  يوم  خرـس  يرتش  رب  قدنخ )  ) بازحا گنج  زور  رد  تردپ 

نیا ادخ  لوسر  یتقو  دوب و  هتفرگ  ار  رتش  نآ  راهم  دراد ، روضح  سلجم  رد  کنیا  هک  هبتع  تردارب  يدنار و  یم  ار  رتش  نآ  وت  هک 
! امرف رود  دوخ  تمحر  زا  ار  رتش  نیا  هدنریگراهم  هدننار و  هراوس ، ایادخ ! دومرف : داتسرف و  نیرفن  نات  هس  ره  رب  دید ، ار  هنحص 
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يا یتشاد ؟ یم  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  يراعـشا  اب  وت  دوش ، ناملـسم  تساوخ  تردـپ  یتقو  هک  يا  هدرک  شومارف  وت  اـیآ  هیواـعم ! يا 
داتـسرف تنعل  نایفـسوبا  رب  اج  تفه  رد  ادخ  لوسر  هک  ار  يزور  دیروآ  یمن  دای  هب  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  تعامج ،

فیقث ینب  هلیبق  ربمایپ  هک  یلاح  رد  فئاط  یکیدزن  هکم  جراخ  رد  هک  يزور  نآ  لوا ، دنک : راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چـیه  هک 
هک دش  رو  هلمح  وا  رب  یتح  .دناوخ  وگ  غورد  هناوید و  ار  وا  تفگ و  ازسان  ربمایپ  هب  دمآ و  شیپ  تردپ  دناوخ ، یم  ارف  مالسا  هب  ار 

.درک تنعل  ار  وا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

، دوب هدناتس  زاب  ناناملسم  زا  هک  یلاوما  ربارب  رد  ار  نانآ  تساوخ  یم  ربمایپ  تشگ و  یم  زاب  ماش  زا  شیرق  ناوراک  هک  يزور  مود ،
.درک نیرفن  ار  وا  ربمایپ  ور ، نیا  زا  .تخادنا  هار  هب  ار  ردب  گنج  تفر و  ههار  یب  زا  نایفسوبا  یلو  دنک ، فیقوت 

نایفسوبا یلو  دیرادن ، ار  یـسک  امـش  یلو  تسام ، تسرپرـس  ادخ  دز : یم  دایرف  دوب و  هوک  زارف  رب  ربمایپ  هک  دحا  گنج  رد  موس ،
یهلا و ناگتـشرف  ادـخ و  هارمه  هب  ربمایپ  زین  اـج  نآ  رد  .دـیرادن  امـش  میراد و  ار  يّزع  اـم  داـب ، هزاوآ  دـنلب  لـبه  تب  دز ، یم  هرعن 

.دنداتسرف تنعل  وا  رب  نانمؤم 

(. تخیگنا یم  رب  ناناملسم  اب  گنج  هب  ار  مدرم  دوب و  راوس  يوم  خرس  رتش  رب  هک   ) بازحا گنج  رد  مراهچ ،

رب ربمایپ  تشادزاب ، جـح  ماجنا  زا  ار  ناـنآ  تسب و  ناناملـسم  رب  ار  هار  شیرق  هارمه  هب  نایفـسوبا  هک  هیبیدـح  حلـص  زور  رد  مجنپ ،
نمؤم نادنزرف  رب  نیرفن  نیا  دومرف : يرادن ؟ دیما  ار  نانآ  زا  کی  چیه  ندش  ناملسم  ایآ  دندیسرپ : ترضح  زا  .داتـسرف  تنعل  نانآ 

.دید دنهاوخن  ار  يراگتسر  يور  زگره  ناشنارادمامز  یلو  دسر ، یمن  اه  نآ 

نایدوهی زا  يا  هدـع  نافطغ و  هنینع ، زین  درک و  عمج  ار  نزاوه  شیرق و  ياه  هلیبق  نارفاک  نایفـسوبا  نینح ، گـنج  رد  یتقو  مشش ،
یلع یلو  يدرک  یم  يرای  ار  تردپ  يدوب و  كرشم  وت  هیواعم ] يا   ] زور نآ  رد  .دنادرگزاب  ار  اه  نآ  رش  ادخ  یلو  دروآ ، درگ  ار 

.دوب راوتسا  خسار و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نید  رد  مالسلا  هیلع 

ار نانآ  ربمایپ  دـندوب و  هتـسب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لتق  هب  رمک  نایفـسوبا ، هارمه  هب  رفن  هدزای  هک  هینث  زور  رد  متفه ، و 
رد  ) نایفسوبا هک  دیناد  یمن  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  مدرم ! يا  .درک  نیرفن 
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ایآ هدازردارب ! دیـسرپ : نامثع  زا  دوب ) هدـش  انیبان  يریپ  رد  هک  وا   ) تفر يو  هناـخ  هب  ناـمثع ، اـب  مدرم  تعیب  زا  سپ  شرمع ) ناـیاپ 
ار نآ  ياه  تسپ  همه  دییابرب و  ار  تفالخ  هیما ! ینب  ناناوج  يا  تفگ : هن ! تفگ : نامثع  تسه ؟ اج  نیا  رد  هیما  ینب  زا  ریغ  یـسک 

! یمنهج هن  تسا و  راک  رد  یتشهب  هن  هک  .دریگب  تسد  رد 

عیقب ناتسربق  يوس  هب  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مردارب  تسد  نایفـسوبا  نامثع  اب  مدرم  تعیب  زا  سپ  دیناد  یمن  ایآ  مدرم ، يا 
رد تموکح  تسا و  كاخ  ریز  رد  ناتندب  زورما  یلو  دیدیگنج ، تفالخ  تموکح و  رس  رب  ام  اب  امش  اهربق ! لها  يا  دز : هرعن  درب و 

تسد هاگ  نآ  .داب  تشز  تا  هرهچ  تسا  هتشذگ  وت  زا  يرمع  نایفسوبا ! يا  دومرف : وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تسام و  تسد 
.دناسر یم  لتق  هب  ار  نیسح  اسب  هچ  دوبن ، ریشب  نب  نامعن  رگا  دمآ و  هنیدم  هب  دیشک و  ار  دوخ 

تنایخ وت  درک و  ماش  یلاو  ار  وت  باـطخ  نب  رمع  يراد ؟ نتفگ  يارب  ینخـس  مه  زاـب  اـیآ  .تسوت  نیگنن  هماـنراک  نیا  هیواـعم ! يا 
هیلع یلع  اب  يداد و  تأرج  تدوخ  هب  هک  نیا  رتـالاب  ود  نیا  زا  .يدـناشک  گرم  ماـک  هب  ار  وا  وت  درک و  اـقبا  ار  وت  ناـمثع  .يدرک 
هلیح رکم و  اـب  یتـخیگنارب و  وا  هیلع  ار  ناداـن  مدرم  وت  .يدوب  هاـگآ  وا  ياـه  يرترب  زا  یبوخ  هب  وت  یتـخادرپ ! تفلاـخم  هب  مالـسلا 

مالـسلا هیلع  یلع  يوش و  دراو  خزود  هب  يریگ و  تسد  هب  ار  تلاـمعا  هماـن  تماـیق  رد  هک  هاـگ  نآ  ...یتخیر  نیمز  رب  ار  ناـشنوخ 
؟ يا هدرک  هچ  هک  تسناد ) یهاوخ   ) دوش تشهب  هناور 

، هبقع نبدیلو  صاعورمع ، نامثع ، نبورمع  زا  دندوب  ترابع  هک  ار  سلجم  رد  نارـضاح  رگید  بیترت  هب  ماما  وگو ، تفگ  هلابند  رد 
رد .تخاس و  اوسر  ار  نانآ  یگمه  هدـنبوک  ینایب  اـب  داد و  رارق  دوخ  نیـشتآ  باـطخ  دروم  هبعـش ، نب  هریغم  نایفـس و  یبا  نب  هبتع 

: دیناسر ماجنا  هب  هیآ  نیا  اب  ار  شا  هنارگ  نشور  نانخس  نایاپ 

هجیتن رد  دـنزادرپب و  داـسف ]  ] فارحنا و هب  نآ  رد  اـت  میراد  یم  او  ار  شنانارذـگ  شوخ  مینک ، كـاله  ار  يرهـش  میهاوخب  نوچ  و 
(16 ءارسا :  ) .مینک یم  ور  ریز و  هرس ] کی   ] ار نآ  سپ  .ددرگ  مزال  رهش ]  ] نآ رب  باذع 

توالت ار  هیآ  نیا  نارضاح  رگید  هیواعم و  هب  ور  تساخرب و  ياج  زا  هاگ  نآ 
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: دومرف

(26 رون :  ) .ِتاثیبَْخِلل َنُوثیبَْخلا  َنیثیبَْخِلل َو  ُتاثیبَْخلا 

.دیلپ نانز  يارب  دیلپ  نادرم  دیلپ و  نادرم  يارب  دیلپ  نانز 

: دومرف هیواعم  هب  سپس 

.دنتسه تنایفارطا  وت و  هیآ  نیا  رد  ناکاپان  دنگوس  ادخ  هب  هیواعم ! يا 

، دوب هدنام  هریخ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  طسوت  اه  تیعقاو  نایب  زا  ناشنامشچ  دندوب و  وا  نانخس  وحم  ناگمه  هک  یلاح  رد  هاگ  نآ 
(1) .درک كرت  ار  هیواعم  سلجم 

یمالسا بان  ياه  شزرا  جیورت  . 2

ياه شزرا  جـیورت  هب  یمالـسا ، گنهرف  دـض  رب  هاگتـسد  هدرتسگ  مجاـهت  اـه و  فیرحت  ناـیرج  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
یبوخ هب  ار  یمالسا  دنمشزرا  ياه  هزومآ  هک  یناسک  ندرک  رادیب  رد  تشادرب و  یگرزب  ياه  ماگ  هار ، نیا  رد  تخادرپ و  یمالسا 

هب ماکحا  شزومآ  ياه  هسلج  باتفآ  ندـمآ  الاب  حبـص و  هضیرف  ماـجنا  زا  سپ  زور  ره  ماـما  .دیـشوک  رایـسب  دـندوب ، هدرکن  كرد 
(2) .تخومآ یم  ناوناب  هب  ار  یمالسا  ماکحا  زین  رهظ  زامن  زا  سپ  .داد و  یم  لیکشت  ار  نادرم 

درک و یم  انشآ  ادخ  لوسر  شدج  هریس  شور و  اب  ار  نانآ  زین  ماما  دندمآ و  یم  دجسم  هب  شیاویش  نانخـس  ندینـش  يارب  ناگمه 
.تخادرپ یم  بان  مالسا  فراعم  رشن  هب  نآ ، یناطیش  ياه  تسایس  هیواعم و  هاگتسد  ربارب  رد 

ص 182. صاوخلا ، هرکذت  ج 1 ص 575 ؛ هعیشلا ، نایعا  رد  فالتخا  یکدنا  اب  ص 80 ؛  ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
ص 139. مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  مامالا  هایح  - 2
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یشزرا ياهورین  نادرگاش و  تیبرت  . 3

ماما .درک  تیبرت  يداقتعا  یملع و  ياه  هینمز  رد  ینادرگاش  لاس  هد  تدـم  رد  هنیدـم ، هب  تشگزاـب  حلـص و  شریذـپ  زا  سپ  ماـما 
ياه شزومآ  درک و  یم  عمج  دوخ  درگ  دنتشاد  یسایس  ینید و  لیاسم  مهف  رد  یبوخ  ياه  هنیمز  هک  ار  يدارفا  مالـسلا  هیلع  نسح 

دزادرپب هعماج  ياهدادعتسا  شرورپ  هب  ات  دروآ  شیپ  ترضح  يارب  یبسانم  تصرف  حلص ، ياضف  عقاو ، رد  .داد  یم  نانآ  هب  ار  مزال 
دنتشاد مالسا  رد  ییوکین  هتشذگ  هک  دندوب  یناسک  نانآ ، زا  يا  هدع  .دزاس  ناشفارون  شدوجو ، باتفآ  زا  ار  یگرزب  نادنمـشناد  و 

بسک مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رضحم  زا  ای  دندمآ و  یم  رامش  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هباحص  زا  یضعب ، یتح  و 
نب بیبح  هتابن ، نب  غبـصا  يراصنا ، هللادـبع  نبرباـج  سیق ، نب  فنحا  زا : دـندوب  تراـبع  هورگ  نیا  ناسانـشرس  .دـندوب  هدرک  ضیف 

لیمک قمح ، نبورمع  ینادمه ، دیعج  یفرع ، نیوج  نب  هّبح  يرجه ، دیـشر  مقرا ، نب  دیز  دادش ، نب  هعافر  يدع ، نب  رجح  رهاظم ،
 . ...و  (1) دابع نب  سیق  رامت ، مثیم  هبجن ، نب  بیسم  دایز ، نب 

نیا .دندیـشون  تداهـش  تبرـش  ماما ، تداهـش  زا  سپ  ناـنآ  زا  یخرب  هک  دـندمآ  یم  هنیدـم  هب  فارطا  زا  ناـنآ  زا  رگید  يا  هتـسد 
نب قاحسا  یعیبس ، بیلک  نب  قاحـسا  وبا  يزوج ، وبا  ییحی ، وبا  فنخموبا ، قداص ، وبا  یلئود ، دوسالاوبا  زا : دندوب  ترابع  ناگرزب 

 . ...و  (2) قاحسا نب  دمحم  لیقع ، نب  ملسم  رفعج ، تنب  هباّبح  رذنم ، نبدوراج  دلخ ، نب  رباج  راوس ، نب  ثعشا  راسی ،

ص 110. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1

ص 110. ج 44 ، راونالاراحب ، - 2
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یمالسا نادنمشیدنا  ياه  شسرپ  هب  ییوگ  خساپ  . 4

ياـه يراوشد  اـه و  شـسرپ  هب  ییوگ  خـساپ  یگنهرف ، هصرع  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ریگ  مشچ  ياـه  تیلاـعف  زا  رگید  یکی 
یملع هدیچیپ  لیاسم  زا  رایتخا  ربج و  هلأسم  .دـش  یم  حرطم  نوگانوگ  ياه  هزوح  رد  نادنمـشیدنا  يوس  زا  هک  دوب  یملع  هدـیچیپ 
هیرظن زا  هیردـق و  هـقرف  ناراذـگ  ناـینب  زا  هـک  ق ) 110 ه .  تاـفو :  ) يرـصب نسحلاوـبا  هب  فورعم  راـسی  نب  نسح  .دوـب  نارود  نآ 

دزـشوگ نمـض  خساپ ، رد  ماما  .دش  ایوج  رایتخا  ربج و  هرابرد  ار  ناشیا  هاگدید  ماما ، هب  يا  همان  رد  دـشاب ، یم  ییارگربج  نازادرپ 
: دومرف نایب  هنوگ  نیا  هنیمز ، نیا  رد  ار  هیماما  شیارگ  نانآ ، هیرظن  نالطب  ندرک 

، دهد تبـسن  دـنوادخ  هب  ار  ناهانگ  سکره  .تسا  رفاک  دـشاب ، هدرواین  نامیا  رـش _  ریخ و  زا  معا  یهلا _  تاّردـقم  هب  هک  یـسک 
دنروبجم تعاطا  هب  ناگدنب  هن  .دنک  یمن  هانگ  هبلغ  رهق و  اب  هدرکن و  تعاطا  روز  اب  ار  دنوادخ  یـسک  اریز  تسا ؛ راکمتـس  رجاف و 

یقیقح کلام  وا  .تسا  هدرکن  اهر  رسدوخ  فده و  یب  ار  شناگدنب  دنوادخ  .تسا  ناوتان  نانآ  هانگ  زا  يریگولج  هب  دنوادخ  هن  و 
؛ دنک یم  فورعم  هب  رما  ار  نانآ  سپ  .تسا  رادروخرب  قلطم  تردق  زا  دوخ  دراد و  رارق  ناگدنب  رایتخا  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  همه 

نکمم دننک ، ینامرفان  دنهاوخب  رگا  یلو  دنرب ، یم  نامرف  دننک و  یم  تعاطا  دنتـساوخ  یم  هچ  نانچ  دـنراد ، شنیزگ  تردـق  رگا 
سپ .تسا ) هداد  رش  يازج  وکین و  يازج  هدعو  یهن  رما و  رد   ) دنک داجیا  ناشهانگ  يارب  یعنام  دهن و  تنم  نانآ  رب  دنوادخ  تسا 

هداهن و تنم  نانآ  رب  زاـب  هکلب  دـنک ، یمن  روبجم  هاـنگ  باـکترا  رب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  دـندرک ، یهاـنگ  هچ  ناـنچ  تروص ، نیا  رد 
لگ هک  ناگتـشرف  نوچ  مه  هن  تسا ؛ هدرک  یهن  رما و  هداد و  رادـشه  اهراک  ماـجرف  هب  تسا و  هداد  اـه  نآ  هب  تخانـش  تریـصب و 

.تسا هدرکن  ناشرابجا  هانگ  رب  ار  نانآ  هتخیمآ و  تعاطا  هب  ار  ناشدوجو 
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يداصتقا ياه  تیلاعف 

زا شیپ  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تاقدص  تافوقوم و  یتسرپرـس  ماما  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه 
یم فرـصم  هب  ناناملـسم  هار  رد  ار  اه  نآ  تفرگ و  یم  یپ  زین  شیوخ  تماما  نارود  رد  ار  رما  نیا  .دوب  راد  هدـهع  تماـما  نارود 

.دناسر
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مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  متفه : لصف 

هراشا

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  متفه : لصف 

اه لصف  ریز 

يورارف ياه  شلاچ  هیواعم و 

كانلوه یتیانج 

اهزور نیسپاو 

اه تیصو 

توکلم هب  زاورپ 

نمشد شنکاو 

يراپس كاخ  مسارم 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  رب  يراوگوس 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترایز  شاداپ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تداهش  ياهدمآ  یپ 

يورارف ياه  شلاچ  هیواعم و 

يورارف ياه  شلاچ  هیواعم و 

هیلع نسح  ماما  اب  حلـص  هماندـهع  رد  هچ  نآ  ربارب  وا  .درک  یم  يرکف  دوخ  زا  سپ  ینیـشناج  يارب  دـیاب  دوب و  هتفر  الاب  هیواعم  ّنس 
زا ار  رارق  مارآ و  دیزی ، شدنزرف  يدهع  یلو  رکف  یلو  درک ، یم  راذگاو  ماما  هب  ار  تموکح  دوخ  زا  سپ  دیاب  دوب ، هتفریذپ  مالسلا 

: دوب ور  هبور  گرزب  لکشم  ود  اب  دهع  یلو  ناونع  هب  شدنزرف ، یفّرعم  يارب  وا  .دوب  هتفرگ  وا 

؛ دیزی بلط  ترشع  يوخ  قلخ و  . 1
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.دندوب هتسد  دنچ  هک  فلاخم  ياه  تیصخش  دوجو  . 2

ار وا  گرم  هدز و  هقلح  وا  رود  هک  دـندوب  هیواعم  یـسایس  نابیقر  رگید  يا  هتـسد  .دـندوب  وا  ناهارمه  ماـما و  اـه  نآ  همه  سأر  رد 
وا ...و  دلاخ  نب  نمحرلادبع  ناورم ، هبعـش ، نب  هریغم  صاعورمع ، نوچ  یناسک  دـنریگ ؛ تسد  هب  ار  تردـق  ات  دندیـشک  یم  راظتنا 

راد و نید  يا  هرهچ  ار  دـیزی  دوـخ  هنهک  ياـه  هبرح  اـه و  تسایـس  زا  يدـنم  هرهب  اـب  دیـشوک  تخادرپ و  لوا  لکـشم  هـب  تـسخن 
توهـش یتقایل ، یب  یلو  تشامگ ، یم  دوخ  رکـشل  یهدنامرف  هب  داتـسرف و  یم  جـح  هب  ار  وا  روظنم ، نیا  هب  .دـهد  شیامن  دـمآراک 

نانآ .درک  یم  لطاب  ار  هیواعم  ياه  هشقن  وا  یگتخپان  و  یتسرپ ،
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یم يزاب  گس  دزاون و  یم  روبنط  دشون ، یم  بارـش  .درادن  ینید  چیه  هک  مییآ  یم  یـسک  دزن  زا  دنتفگ : یم  دـندید  یم  ار  وا  هک 
(1) .دنک

.دوب دیزی  يدهع  تیالو  نافلاخم  ندرب  نایم  زا  نآ  دروآ و  يور  مود  لکشم  ندرک  فرطرب  هب  لوا ، لکشم  لح  زا  دیما  ان  هیواعم 

یگشیمه تسایس  اب  هاگ  نآ  .تسج  یم  هرهب  زین  مدرم  ياه  یجنسرظن  زا  هاگ  هار ، نیا  رد  درک و  یم  ییاسانـش  ار  نانآ  تقد  هب  وا 
.تشاد یمرب  نافلاخم  فص  زا  ار  وا  لتق ، ای  هجنکش ، دیدهت ، عیمطت ، ینعی  دوخ 

: تفگ زوسلد  هاوخریخ و  يرهاظ  اب  داد و  بیترت  دوخ  يدهع  یلو  ياهدزمان  ییاسانش  يارب  یمسارم  يزور  اتسار ، نیمه  رد 

رما هتـشر  هک  مراذگاو  یـسک  هب  ار  مراک  مهاوخ  یم  .تسا  کیدزن  مگرم  .ما  هدـش  توترف  ریپ و  هتفر و  الاب  ملاس  نس و  مدرم ! يا 
؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  هک  امش  .متسه  امش  زا  یکی  مه  نم  .دوشن  هتسسگ  اهراک  مظن  تموکح و 

مان دوب ، شدـنزرف  ماـن  ندینـش  راـظتنا  رد  هک  وا  .دـندرک  داهنـشیپ  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  نبا  نمحرلادـبع  رایـسب ، همهمه  زا  سپ  مدرم 
شرارسا مرحم  هک  ار  شرابرد  کشزپ  سپس  .درواین  دوخ  يور  هب  داد و  ناکت  يرس  یلو  درک ، ینیگنـس  شا  هنیـس  رب  نمحرلادبع 

نمحرلادـبع دزن  تشادـن ، دوجو  زگره  هک  يدرد  ناـمرد  يارب  ار  وا  دـناوخ و  وا  شوگ  رد  زومرم  يا  همزمز  .دـناوخ  ارف  دوـب ، زین 
، بیترت نیدب  .درم  دمآرب و  یتخس  هب  وا  مکش  هجیتن ، رد  دناروخ  وا  هب  یتبرش  کشزپ  .داتسرف 

ص 45. ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
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(1) .دش رت  کیدزن  دوخ  فده  هب  یماگ  تشادرب و  نایم  زا  ار  مدرم  دزمان  یگداس ، اب  هیواعم 

نـسح لکـشم  نیرت  گرزب  نایم ، نیا  رد  .درک  تکاس  دوخ  ياه  هدـعو  اب  زین  ار  ...و  ناورم  هریغم ، صاـعورمع ، نوچ  يدارفا  يو 
دیزی يدهع  تیالو  شریذپ  هب  زگره  تشاد و  ناناملسم  دزن  رد  يا  هژیو  هاگیاج  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 
یتسپ درف  اـب  زگره  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنزرف  ربماـیپ و  هون  هک  تسناد  یم  وا  .تسناد  یم  یبوخ  هب  ار  نیا  هیواـعم  داد و  یمن  رد  نت 

دوخ نهذ  رد  ار  ماما  لتق  كانتـشحو  هشیدنا  زور  هب  زور  ور ، نیا  زا  .داتـسیا  دهاوخ  وا  ربارب  رد  درک و  دـهاوخن  تعیب  دـیزی  دـننام 
.داد یم  شرورپ 

كانلوه یتیانج 

كانلوه یتیانج 

.درک یم  دراو  ناـیرج  نـیا  هـب  زین  ار  نارگید  ياـپ  دـیاب  وا  .دـناسرب  ماـجنا  هـب  ار  یتیاـنج  ناـنچ  تسناوـت  یمن  ییاـهنت  هـب  هیواـعم 
يرکف مه  هب  زونه  هیواعم  .دوبن  یفاک  نیا  یلو   (2)، تفرگ هدهع  هب  ار  ماما  رورت  يزیر  همانرب  رصم ، تموکح  لابق  رد  صاعورمع ،

لتق هک  دوب  زاین  یصخش  هب  رت  مهم  همه  زا  .درک  كانلوه  هسیسد  نیا  دراو  زین  ار  ناورم  وا  .تشاد  زاین  يرت  شیب  دارفا  يرای  مه  و 
.دریگ هدهع  رب  ار  ماما 

ماما دمآ ، رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  .درک  یم  ظفح  ار  طایتحا  بناج  هراومه  ماما 

ص 233. ج 10 ، ریدغلا ، - 1
 . ص 65 ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 2
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لیلد هب  زین  مشاه  ینب  دـش و  یم  رـضاح  راظنا  رد  سابل  ریز  یهرز  اب  هراومه  نانآ ، ياه  هئطوت  هیما و  ینب  رطخ  زا  یهاگآ  لیلد  هب 
هب ار  ماما  یگداس  هب  تسناوت  یمن  هیواعم  نآ ، رب  نوزفا  .دنتشاد  رایتخا  رد  ار  ماما  تظافح  تّدش  هب  یتینما ، عاضوا  ندوب  ناماسبان 

سپ .دید  یمن  دوخ  رد  ار  يراک  نینچ  تأرج  يدهع ، تیالو  ثحب  ّتیـساسح  ماما و  هاگیاج  هب  هجوت  اب  وا  عقاو ، رد  .دـناسرب  لتق 
هجوـتم ار  يرطخ  نآ ، ندـش  اـشفا  هک  يا  هنوـگ  هب  درک ، یم  ار  يراـک  ناـنچ  زوـمرم  يا  هویـش  هب  مه  نآ  یناـهنپ ، رد  يدرف  دـیاب 

.دنکن هاگتسد 

وا اریز  دوب ؛ موش  هشقن  نیا  ماجنا  يارب  هنیزگ  نیرتهب  ماما _  رسمه  سیق و  نب  ثعشا  رتخد  هدعج _  طیارش ، همه  نتفرگ  رظن  رد  اب 
هیلع قداص  ماما  .دـش  یم  راک  نیا  ماجنا  شوختـسد  شا ، یگداوناخ  تسپ  هتـشذگ  لیلد  هب  مه  درب و  یم  رـس  هب  ماما  هناخ  رد  مه 

: تسا هدومرف  وا  ردارب  ردپ و  ءوس  هنیشیپ  هرابرد  مالسلا 

نوخ رد  ثعشا ) نب  دمحم   ) شرسپ مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  نوخ  رد  شرتخد  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  نوخ  رد  ثعشا  دوخ 
(1) .دنتسج تکرش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هدنـشک يرهز  وا  زا  تشوـن و  مور  هاـشداپ  هـب  يا  هماـن  ور ، نـیا  زا  .دوـب  دنمــشزرا  رایــسب  هیواـعم  يارب  يا  هژیو  تیعقوـم  نـینچ 
درادن يا  ینمشد  ام  اب  هک  یسک  لتق  رد  هک  دهد  یمن  ار  هزاجا  نیا  ام  هب  ام  نید  تشون : وا  خساپ  رد  مور  هاشداپ  .درک  تساوخرد 

رد تسا ] هتـشاد  ینمـشد  امـش  اب   ] هک تسا  یـسک  نامه  دـنزرف  مشکب ، مهاوخ  یم  هک  ار  يدرم  داد : خـساپ  هیواعم  .مینک  کـمک 
هماهت نیمزرس 

ص 288. ج 42 ، راونالاراحب ، - 1
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مهدب و وا  هب  ار  رهز  نیا  مهاوخ  یم  نم  .دریگزاب  ار  دوخ  ردپ  تموکح  دـهاوخ  یم  تسا و  هدرک  مایق  کنیا  وا  .دوب  هدرک  جورخ 
وا زا  دوب  يا  هلیـسو  ره  هب  ار  رهز  داتـسرف و  وا  دزن  يدایز  ياـه  هیدـه  يو ، بیغرت  يارب  هاـگ  نآ  .مزاـس  هدوسآ  وا  رـش  زا  ار  مدرم 
هب مهرد  رازه  دص  کی  تخادرپ  نمـض  دـهد و  هدـعج  هب  ار  نآ  هک  تفگ  وا  هب  داتـسرف و  ناورم  يارب  ار  رهز  هاگ  نآ   (1) .تفرگ

هدعو بیرف  یناسآ  هب  دوب ، قفانم  يدرف  رتخد  هک  هدعج  .دزیگنارب  ماما  لتق  هب  ار  وا  دـیزی ، شرـسپ  اب  جاودزا  نیغورد  هدـعو  هفاضا 
راطفا ماگنه  تشگزاب و  هناخ  هب  یتقو  .دوب  هزور  ماما  دوب و  یمرگ  رایـسب  زور  .تخیر  ریـش  لخاد  ار  رهز  دروخ و  ار  هیواـعم  چوپ 

: دومرف .دش  هاگآ  وا  هئطوت  زا  هک  نیمه  دیشون و  ار  نآ  ماما  .داد  ترضح  هب  ار  ریش  فرظ  هدعج  دش ،

راوخ و ار  وت  ادخ  یسر و  یمن  یهاوخ  یم  هچ  نآ  هب  نم  زا  سپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دشکب ! ار  وت  ادخ  یتشک ، ارم  ادخ ! نمشد  يا 
(2) .دزاس یم  نوبز 

ار دیزی  نم  تفگ : رخسمت  اب  هیواعم  یلو  درک ، تساوخرد  ار  شیوخ  راکدزم  هیواعم  زا  درک ، مومسم  ار  ماما  هدعج  هک  نآ  زا  سپ 
(3) .مدرک یم  لمع  ما  هدعو  هب  دوبن ، نینچ  رگا  مراد و  تسود 

، دش ینادنزرف  بحاص  دمآ و  رد  هحلط  نادناخ  زا  يدرم  جاودزا  هب  اهدعب  وا 

ص 147. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1

ص 154. ج 44 ، راونالاراحب ، - 2
ص 42. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 3
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شنزرس ناشردام  رطاخ  هب  ار  نانآ  تفرگ ، یم  رد  یعازن  نارگید  وا و  نادنزرف  نایم  هاگره  دوب ، هدومرف  ماما  هک  هنوگ  نامه  یلو 
.دیسر تداهش  هب  سپس  (2) و  .دوب رامیب  زور  لهچ  رهز ، ندروخ  زا  سپ  ماما   (1) .دندرک یم 

اهزور نیسپاو 

اهزور نیسپاو 

ماما .میدیـسرپ  ناشیا  يرامیب  زا  میدوب و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هارمه  هب  دـیوگ : یم  قاحـسا  نبورمع 
مالـسلا هیلع  نیـسح  .دـش  جراـخ  مناـهد  زا  نوخ  ياـه  هتخل  اریز  تشاد ؛ تواـفت  راـب  نیا  یلو  دـنا ، هداد  رهز  نم  هب  اـهراب  دومرف :

دشاب یسک  نامه  وا  رگا  یشکب ؟ ار  وا  یهاوخ  یم  ایآ  یهاوخ ؟ یم  هچ  وا  زا  دومرف : خساپ  ماما  .داد  رهز  امش  هب  یسک  هچ  دیسرپ :
رطخ هب  نم  رطاـخ  هب  یهاـنگ  یب  ناـسنا  مرادـن  تسود  دـشابن  رگا  تسا و  رتدـیدش  وـت  زا  ادـخ  باذـع  مشخ و  مناد ، یم  نم  هـک 

(3) .دتفا

.دز یمن  زاب  رس  نانآ  ندرک  ییامنهار  تیاده و  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زین  میخو  تیعضو  نآ  رد 

رپ یتشت  هک  مدید  متفر و  ماما  رادید  هب  دـیوگ : یم  دوب ، هدیـسر  ماما  تمدـخ  هب  مارتحا  يادا  تدایع و  يارب  هک  هیما  یبا  نب  هدانج 
هدنب يا  دومرف : دینک ؟ یمن  نامرد  ار  دوخ  ارچ  مرورس ، يا  مدیسرپ : مدش و  نارگن  رایسب  .تسوا  رانک  رد  نوخ  زا 

ص 42. ج 4 ، بقانم ، ص 13 ، ج 2 ، داشرالا ، - 1

ص 42. ج 4 ، بقانم ، ص 13 ، ج 2 ، داشرالا ، - 2
ص 15. ج 2 ، هباغلادسا ، - 3
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زا اوشیپ  هدزای  ام  دومرف : ماما  .َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  متفگ : متخادـنا و  نیئاپ  ار  مرـس  تسا ؟ ییوراد  هچ  ار  گرم  يرامیب  ادـخ !
.میوش یم  مومسم  ای  دیهش  یگمه  هک  میتسه  همطاف  یلع و  نادنزرف 

: دومرف ییور  شوخ  اب  .دنک  يا  هظعوم  ارم  هک  متساوخ  ناشیا  زا 

یپ رد  وت  هک  نادب  .نک  هدامآ  ار  دوخ  هشوت  دسرب ، ارف  تلجا  هک  نآ  زا  شیپ  زاس و  هدامآ  يراد ، شیپ  رد  هک  يرفس  يارب  ار  دوخ 
رادـقم زا  رت  شیب  ار  يزیچ  رگا  نادـب  .هدـم  حــیجرت  تزورما  رکف  رب  ار  دوـخ  يادرف  هـصغ  زگره  .وـت  یپ  رد  زین  گرم  ییاـیند و 

لـالح هار  رد  رگا  يروآ ، یم  تسد  هب  اـیند  لاـم  زا  ار  هچ  نآ  .يا  هدوـب  نارگید  راد  هـنازخ  اـهنت  يروآ ، درگ  هناـخ  رد  كاروـخ 
تسا كان  ههبش  هک  ییاج  رد  رگا  تشاد و  دهاوخ  باذع  دسرب ، فرـصم  هب  مارح  هار  رد  رگا  .دراد  یـسر  باسح  دوش ، فرـصم 

هچ نآ  رگا  لاح  .وش  دنم  هرهب  نآ  زا  زاین  ماگنه  راگنا و  يا  هدرم  ناس  هب  ار  ایند  سپ  .تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  شنزرـس  دوش ، جرخ 
هب يا و  هدـیزگ  يرود  یتشز  راـک  زا  دـشاب ، مارح  رگا  يا و  هدـیدن  یناـیز  نآ ، هب  یتبغر  یب  اـب  وت  دوب ، لـالح  يا  هدرک  فرـصم 
هب تیایند  هرابرد  .دوب  دهاوخ  ینآ  رذگدوز و  دشاب ، هتـشاد  یپ  رد  یـشنزرس  رگا  يا و  هدرک  تشادرب  رادرم  نآ  زا  تزاین  هزادـنا 

نودـب تّزع  رگا  .درم  یهاوخ  ادرف  ایوگ  هک  نک  نانچ  تترخآ  يارب  درک و  یهاوخ  یگدـنز  هشیمه  ایوگ  هک  نک  راـتفر  يا  هنوگ 
يدنلبرـس و سابل  نک و  يرود  هانگ  زا  يراتـساوخ ، تنطلـس  نودب  ار  يراوگرزب  یهاوخ و  یم  بسن  بسح و  لیماف و  یگتـسباو 

.نک نت  رب  ار  ادخ  تعاطا  يراوگرزب 

وت یگرزب  راقو و  رب  يدرک ، تساخرب  تسـشن و  وا  اـب  رگا  هک  نیزگرب  ار  یـسک  يدرک ، ادـیپ  زاـین  مدرم  اـب  ینیـشن  مه  هب  هاـگره 
، یتفگ ینخـس  هاگره  دیامن ، يرای  ار  وت  یتساوخ  یکمک  وا  زا  رگا  دـنک و  يرادـساپ  وت  زا  يدرک ، یتمدـخ  وا  هب  یتقو  دـیازفیب و 
ار وت  هابتـشا  يدـش ، راچد  ییاطخ  هب  رگا  دـنک و  کـمک  زین  وا  یتساوخ ، يراـی  دـنمدوس  يراـک  يارب  نوچ  .دریذـپب  هناـنیب  شوخ 

ادج وا  زا  رگا  دروآرب و  يدومن  یـشهاوخ  هچ  نانچ  دراپـسن و  یـشومارف  تسد  هب  ار  نآ  دنیب ، یکین  لمع  وت  زا  رگا  .دیامن  ناربج 
دـسرن و ینایز  وا  هب  وت  زا  هک  دـشاب  یـسک  دـیاب  وت  تسود  .دـیامن  يدردـمه  يدـید  تبیـصم  رگا  ددـنویپب و  وت  هب  زاـب  وا  يدـش ،
ار وت  دینک ، یم  میسقت  دوخ  نایم  ار  يزیچ  رگا  دیامنن و  کچوک  ار  وت  مهم  لیاسم  رد  .دیاین  شیپ  وت  يارب  وا  يوس  زا  اه  يراوشد 

.دهد حیجرت  دوخ  رب 
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.دورب ایند  زا  ماما  مدیـسرت  هک  يا  هنوگ  هب  .داتفا  هرامـش  هب  وا  سفن  دش و  رتدب  شلاح  دیرپ و  ترـضح  گنر  مدید  ماگنه ، نیا  رد 
(1) .دندش لخاد  دوسا  مالسلا و  هیلع  نیسح  هظحل  نیا  رد 

اه تیصو 

اه تیصو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  هب  دوخ  تکربرپ  یناگدنز  ياه  هظحل  نیرخآ  رد  ماما 

یلو مدنسرخان ، دتفا  یم  ییادج  وت  نم و  نایم  هک  نیا  زا  ما ، یترخآ  یگدنز  زاغآ  ایند و  نیا  رد  ما  یناگدنز  زور  نیـسپاو  نیا  رد 
.مدونشخ رفعج  هزمح و  میومع  همطاف و  مردام  مالسلا و  هیلع  یلع  مردپ  ادخ ، لوسر  مدج  رادید  زا  کنیا 

: دومرف تشاذگ و  او  وا  هب  تشاد ، ثرا  هب  یهلا  يایبنا  زا  شردپ و  زا  هک  ار  تماما  ياه  هعیدو  هاگ  نآ 

ار ناراکوکین  شخبب و  يراوگرزب  اب  ار  ناراـکاطخ  نم ، تیب  لـها  ناگدـنامزاب و  ناـیم  رد  هک  منک  یم  تیـصو  وت  هب  نیـسح ! يا 
نم هک  راپـسب  كاـخ  هب  ادـخ  لوـسر  مدـج  رازم  راوـج  رد  ارم  .شاـب  ناـبرهم  يردـپ  ناـنآ  یگمه  يارب  نم  زا  سپ  شاـب و  اریذـپ 

يراد وا  دزن  رد  الاو  یهاگیاج  هک  ییادخ  نآ  هب  ار  وت  دندرک ، يریگولج  رگا  یلو  میوا ، رازم  راوج  رد  نفد  يارب  درف  نیرتراوازس 
ما و هناور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  هب  دوخ  هک  دوش  هتخیر  ینوخ  تماجح  نوخ  هزادنا  هب  ادابم  هک  مهد  یم  دنگوس 

(2) .درب مهاوخ  تیاکش  دنتشاد  اور  نم  رب  هچ  نآ  هب  تبسن  وا  دزن 

توکلم هب  زاورپ 

توکلم هب  زاورپ 

ص 138. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
ص 14. ج 2 ، داشرالا ، ص 159 ؛ ج 1 ، یلاما ، - 2
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مروآ یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ! دومرف : دش و  هریخ  نامسآ  هب  هاگ  نآ  .دیربب  هناخ  طایح  هب  ارم  دومرف : دیـسر  راضتحا  لاح  هب  ماما  یتقو 
(1) .یتسه نیرت  يوق  نم  دزن  رد  وت  هک 

: دومرف دش ، ایوج  ناشیا  لاح  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو 

درخ و تسا ، نام  ندـب  رد  ناج  هک  یماگنه  ات  تیب  لها  نادـناخ  اـم  هک  مدینـش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  زا 
.مراشف یم  ار  تتسد  .منک  رادید  ار  گرم  هتشرف  یتقو  .راذگب  نم  تسد  رد  ار  دوخ  تسد  نونکا  .دوش  یمن  رود  ام  زا  هشیدنا 

نم زا  ادخ  هک  دهد  یم  هدژم  نم  هب  گرم  هتـشرف  دومرف : یتعاس  زا  سپ  تشاذگ و  ماما  تسد  رد  ار  شتـسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ماما دنلب  حور  هک   (3) دوب يرجه  لاس 50  رفص  زور 28  نآ   (2) .درک اهر  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تسد  مارآ  مارآ  .تسا و  دونـشخ 

.تسویپ یلعا  توکلم  هب  نایعیش 

نمشد شنکاو 

نمشد شنکاو 

ياج هب  رکش  هدجس  تفگ و  ریبکت  سپس  دز و  ههقهق  رایتخا  یب  یلاح  شوخ  زا  وا  دیسر ، هیواعم  شوگ  هب  ماما  تداهـشربخ  یتقو 
ینامداش زا  وا  رسمه  هتخاف  یلو   (4)، دنداتفا كاخ  هب  دندرک و  يوریپ  وا  دنیاشوخ  يارب  زین  نارضاح  دروآ !

ص 138. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
ص 44. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 2

ص 206. يرولا ، مالعا  یسربط ، نسح  نب  لضف  - 3
ص 44. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 4
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(1) .تسیرگ دروآ و  نابز  رب  ار  عاجرتسا  هملک  درک و  بجعت  وا  چوپ 

تمحر شیادخ  هلب  تفگ : تشذگ ؟ رد  دمحموبا  ایآ  سابع ! نبا  دیسرپ : وا  زا  هیواعم  .تفر  هیواعم  دزن  سابع  نبا  یتقو  دنا  هتشون 
، دیـسر نم  هب  يدرک  ینامداش  راـهظا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تشذـگرد  زا  هک  زین  وت  ندرک  هدجـس  نتفگ و  ریبکت  ربخ  .دـنک 

نبا هللادبع  نانخـس  .دوزفا  دهاوخن  وت  رمع  رب  وا  رمع  یهاتوک  تفرگ و  دهاوخن  ار  وت  گرم  يولج  وا  گرم  دـنگوس  ادـخ  هب  یلو 
هیواعم .تخاس  يراج  زین  ار  شکـشا  یتح  هدرک و  راسمرـش  ار  وا  يا  هظحل  يارب  هک  تشاذـگ  هیواعم  داهن  رد  يرثا  ناـنچ  ساـبع 

هدوب کچوک  ادتبا  ام  همه  نیقی ، هب  تفگ : هللادبع  .تسا  هتـشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  زین  یکچوک  نادـنزرف  نسح  ما  هدینـش  دیـسرپ :
نبا زا  درادـن ، ربخ  زیچ  چـیه  زا  ییوگ  هک  امن  مولظم  يا  هفایق  اب  دوب ، هرهچ  رازه  یناسنا  هک  هیواعم  .میا  هدـش  گرزب  سپـس  میا و 

هتشادن دای  هب  ار  وا  دلوت  نامز  یـسک  هک  دوب  نآ  زا  رت  گرزب  نسح  راک  داد : خساپ  سابع  نبا  تشاد ؟ لاس  دنچ  وا  دیـسرپ : سابع 
.دشاب

ار وا  مه  زاب  سابع  نبا  یلو  یتسه ؛ دوخ  هلیبق  گرزب  سپ  نیا  زا  وت  تفگ : نحل  نامه  اب  هرابود  تخادنا و  نییاپ  ار  شرـس  هیواعم 
(2) .متسین ما  هلیبق  گرزب  زگره  نم  تسا ، هدنز  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  ینامز  ات  تفگ : درک و  هدنکفارس 

 . ص 8 ج 3 ، بهذلا ، جورم  - 1
ص 197. هسایسلا ، همامالا و  يرونید ، هبیتق  نبإ  - 2
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يراپس كاخ  مسارم 

يراپس كاخ  مسارم 

.دندمآ ماما  هناخ  يوس  هب  هتسد  هتسد  مدرم  .تسشن  گوسرد  هچراپکی  هنیدم  رهش  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  ربخ  راشتنا  اب 
زامن وا  رهطم  ندـب  رب  داد و  لسغ  ار  ماـما  ندـب  شرـسپ  ساـبع و  نب  هللادـبع  رفعج ، نب  هللادـبع  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كانبات  رازم  يوس  هب  ار  ناشیا  رهطم  ندب  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  تیـصو  ربانب  سپـس   (1) .دندرازگ
.دندرک عییشت  ملسو  هلآ 

نانآ يولج  یماظن ، لماک  شیارآ  اب  نازابرس ، زا  یهورگ  هارمه  هب  دش و  هاگآ  ناگدننک  عییشت  هزیگنا  زا  هنیدم _  مکاح  ناورم _ 
هـشیاع رگید  يوس  زا  دیراپـسب ؟ كاخ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رانک  ار  وا  دیهاوخ  یم  ایآ  دز : دایرف  ناورم  .تفرگ  ار 

نم هناـخ  هب  مرادـن  تسود  ار  وا  زگره  نم  هک  ار  یـسک  دـیهاوخ  یم  هنوـگچ  تـفگ : دـمآ و  کـیدزن  دوـب ، راوـس  يرتـسا  رب  هـک 
؟ دیروایب

دوش و هدرپس  كاخ  هب  ناتسربق  رد  هنیدم و  ياج  نیرترود  رد  نامثع  هک  تسا  تسرد  نیا  درک : دنلب  ار  دوخ  يادص  هرابود  ناورم 
مهاوخ ار  راـک  نیا  ولج  ریـشمش  اـب  نم  زگره ! دوـش  نفد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راوـج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 

.دش یم  هتخیر  ینوخ  دیابن  ماما ، همان  تیصو  رب  انب  یلو  تفرگ ، تروص  یظفل  يریگرد  مشاه  ینب  هیما و  ینب  نایم  سپـس  .تفرگ 
: دومرف دیناباوخ و  ار  هنتف  يرابدرب  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ور ، نیا  زا 

اب ار  امش  هنوگچ  هک  دیدید  یم  دوبن ، نوخ  ندشن  هتخیر  ینعی  مردارب ، شرافس  رگا  ادخ  هب 

ص 152. ج 42 ، راونالاراحب ، - 1
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(1) .دیدرب نایم  زا  میدوب ، هدرک  طرش  هک  ار  هچره  دیتسکش و  ام  اب  ار  دوخ  نامیپ  امش  .متخاس  یم  انشآ  ادخ  ياهریشمش 

فده ار  ماما  رهطم  ندب  تفرگ و  ار  مشاه  ینب  يولج  مه  زاب  ناورم  ماگنه ، نیا  رد  .تفرگ  شیپ  رد  ار  عیقب  ناتـسربق  هار  هاگ  نآ 
(2) .دندز ماما  توبات  هب  ریت  داتفه  دنداد و  رارق  دوخ  ياهریت 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  رب  يراوگوس 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  رب  يراوگوس 

کی هتخاس و  رود  دوخ  زا  ار  اهرویز  نانز  دندرک و  يرادازع  ماما  يارب  زور  تفه  نادرم  .تخوس  یم  ربکا  طبس  گوس  رد  هنیدم 
يارب ییارس  هحون  هب  مدرم  زین  اهرهش  نآ  رد  دیسر و  زین  هرصب  هفوک ، ياهرهش  هب  ماما  تداهـش  ربخ   (3) .دنتسشن يراوگوس  هب  هام 

(4) .دنتخادرپ ماما 

: تفگ یم  نخس  ردارب  اب  هنوگ  نیا  (5) و  تفر یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رازم  رب  هعمج  بش  ره  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.یتـسین نم  دزن  رد  وت  رگید  هک  مریگ  هرهب  اـیند  زا  هنوگچ  .تسا  كاـخ  ریز  رد  وت  ندـب  هک  منک  وب  شوـخ  ار  دوـخ  ندـب  هنوـگچ 
مهاوخ وت  رب  دیآ ، رد  شزو  هب  لامش  داب  دنز و  گناب  رتوبک  هاگره 

ص 174. داشرالا ، ص 157 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
 . ص 50 ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 2

ص 11. ج 2 ، هباغلادسا ، - 3
ص 18. ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 303 ؛ ج 2 ، بهذلا ، جورم  - 4

ص 151. ج 44 ، راونالاراحب ، - 5
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؛ دوب دـهاوخ  يراج  مکـشا  ینالوط و  ما  هیرگ  دـش و  دـهاوخن  کشخ  وت  کشا  زا  منامـشچ  دـنز  هناوج  یتخرد  هاـگره  .تسیرگ 
نآ هدز  تراـغ  مردارب ! .تسا  نیگمغ  هدـنام  هک  نیا  لاـح و  شوخ  هتفر  هک  وا  .تسا  هتفرگرب  رد  ار  وت  ربـق  ياـه  هراوـید  یبـیرغ ،

(1) .تسا نوفدم  كاخ  ریز  مردارب  هک  منم  هدز  تراغ  دنا ، هدرب  جارات  هب  ار  شا  ییاراد  هک  تسین  یسک 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترایز  شاداپ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترایز  شاداپ 

: هک دنک  یم  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا 

یتح هدش  هدیرفآ  هچ  ره  .تسیرگ  دـنهاوخ  وا  رب  هناگ  تفه  ياه  نامـسآ  ناگتـشرف  دـننک ، دیهـش  رهز  هب  ار  نسح  مدـنزرف  یتقو 
دوخ هب  هودنا  دوش ، كانهودنا  گرزب  تبیـصم  نیا  رد  هک  یـسک  لد  زگره  .دنیرگ  یم  شیارب  ایرد ، نایهام  نامـسآ و  ناگدـنرپ 
عیقب رد  هک  نآ  ره  .ددرگ  داـش  زور  نآ  رد  وا  لد  دوش و  اـنیب  دـنهد ، یم  تسد  زا  ار  دوـخ  ییاـنیب  اـه  مشچ  هک  يزور  رد  دـنیبن و 

(2) .دراد هگن  راوتسا  دنزغل ، یم  طارص  رب  اه  مدق  هک  يزور  رد  ار  وا  ياه  ماگادخ  دنک ، ترایز  ار  مدنزرف 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تداهش  ياهدمآ  یپ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تداهش  ياهدمآ  یپ 

وا .درک  زاغآ  دیزی  يدـهع  یلو  تیبثت  يارب  ار  يرت  يدـج  يوپاکت  هیواعم  هک  دوب  هتـشذگن  ماما  تداهـش  زا  یهاتوک  تدـم  زونه 
(3) .تفرگ تعیب  شدنزرف  يارب  ماش  مدرم  زا  ور ، نیا  زا  .تسا  هدش  فرطرب  دیزی  ینیشناج  عنام  نیرت  گرزب  هک  درک  یم  نامگ 

 . ص 50 ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
ص 100. یلاما ، قودص ، خیش  - 2

ص 197. هسایسلا ، همامالا و  - 3

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یناگدنز  هب  یلیلحت  يدرکیور  نسح :  www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 155 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13326/AKS BARNAMEH/#content_note_141_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13326/AKS BARNAMEH/#content_note_141_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13326/AKS BARNAMEH/#content_note_141_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:142

ماـما مالـسلا و  هیلع  یلع  ناراـی  زا  ناگدـنامزاب  هنیدـم و  مدرم  وا ، يارب  رت  یـساسا  يراوشد  هکلب  دوبن ، ماـش  مدرم  وا  لکـشم  یلو 
ات تساوخ  وا  زا  تشون و  هنیدم _  مکاح  ناورم _  هژیو  هب  اه  ناتسا  نارادنامرف  هب  ییاه  همان  ور ، نیا  زا  .دندوب  مالسلا  هیلع  یبتجم 

رانکرب ار  وا  زین  هیواعم  درک و  یچیپرـس  دید ، یم  ار  تموکح  باوخ  دوخ  هک  ناورم  .دریگب  تعیب  هنیدم  مدرم  زا  دیدهت  راشف و  اب 
.درامگ وا  ياج  هب  ار  صاع  نب  دیعس  درک و 

هب تراک  نایفسوبا ! رسپ  يا  تفگ : هیواعم  هب  دش و  هیواعم  خاک  دراو  روز  اب  تفر و  ماش  هب  شناشیوخ  يورین  رب  هیکت  اب  زین  ناورم 
یـشیدنارود اب  درک و  رطخ  ساسحا  ناورم ، يدـنت  ندـید  اب  هیواعم  .یناشن  یم  دوخ  ياج  رب  ار  ناـکدوک  هک  تسا  هدیـسر  ییاـج 

وت نامدود  ادخ  .تسا  هداد  رارق  یناورهر  زین  یکینره  يارب  يا و  هیاپ  يزیچ  ره  يارب  دنوادخ  تفگ : تفرگ و  ار  وا  تسد  رت  شیب 
يارب هاـگ  نآ  .تنادـناخ  وت و  رب  نیرفآ  .تسا  يراـج  وا  زا  شـشخب  ياـه  همـشچ  هک  یتـسه  یـسک  رـسپ  وت  .داد  رارق  راوگرزب  ار 

.دوزفا شا  هداوناخ  دارفا  کی  کی  یتفایرد  هب  مه  رانید  دص  کی  وا و  یتفایرد  رادقم  رب  الط  رانید  رازه  هناهام  وا  دنیاشوخ 

اهرهـش نامدرم  رب  دوخ  راشف  رب  هیواعم  .دـنتفرگ  هرانک  دـیزی  اب  تعیب  زا  دـندوب ، مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  راوگوس  هک  هنیدـم  مدرم 
کی چیه  دنریگب و  تعیب  هنیدم  مدرم  زا  تنوشخ  اب  ات  دوب ، هداد  روتـسد  وا  .دش  هدوزفا  مدرم  یتیاضران  مشخ و  رب  مک  مک  دوزفا و 

اهر تعیب  نتفرگ  نودب  ار  نانآ  نادنزرف  نیرجاهم و  راصنا و  زا 
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(1) .دندز یم  زابرس  دیزی  اب  تعیب  زا  مدرم  یلو  دز ، تسد  اه  هجنکش  اهدیدهت و  عاونا  هب  مامت  یمحر  یب  اب  صاع  نبدیعس  .دننکن 

زا .دـنک  هدایپ  ار  هیواعم  ياه  هشقن  یبوخ  هب  تسناوتن  وا   (2) .دیزگرب هفوک  يرادـنامرف  هب  ار  ثیرح  نبورمع  هیواعم  رگید  يوس  زا 
نبورمع يدع و  نب  رجح  هلمج  زا  نافلاخم  بوکرـس  هب  ناوت ، مامت  اب  دایز  .درک  راذگاو  هیمـس  نب  دایز  هب  ار  دوخ  تمـس  ور ، نیا 

نب رجح  اه ، بوکرـس  نیا  نایرج  رد  .تخادـنا  نادـنز  هب  ار  نانآ  تخادرپ و  دـندوب ، مالـسلا  هیلع  ماـما  ناراـی  نیرتهب  زا  هک  قمح 
(3) .دندیسر تداهش  هب  ماما  نارای  نیرتهب  زا  يدایز  رامش  يدع و 

هاگتـسد هب  ضارتعا  رد  ار  نانآ  هنیکو  ضغب  دوزفا و  مدرم  هودـنا  رب  دـندوب ، ماـما  راوگوس  ناـنچ  مه  هک  شناراـی  رجح و  تداـهش 
هرصب هفوک ، رد  یمدرم  ياه  ضارتعا  دشر  هب  ور  دنور  .داد  شیازفا  هیواعم  هنازیتس  مالسا  هنارگ و  بوکرس  ياه  هویش  یتموکح و 

وا يافواب  نارای  ماما و  تداهـش  دیزی ، هیرک  هرهچ  هیواعم ، ياه  ینکـش  نامیپ  .دیماجنا  مدرم  يرادـیب  هب  تفای و  شرتسگ  هنیدـم  و 
اب ماما  يرابجا  حلص  هب  هک  یتلفغ  دنروخب ؛ فسأت  دنشیدنایب و  دندوب ، هدرک  هک  یتلفغ  دوخ و  هتشذگ  رد  مدرم  هک  دش  ببـس  ...و 

رد فلتخم  ياه  لکشت  ور ، نیا  زا  .درک  گنت  ناگمه  رب  ار  هصرع  یتدم ، تشذگ  زا  سپ  دیماجنا و  هیواعم 

ص 202. هسایسلا ، همامالا و  - 1
ص 472. ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 2
ص 487. ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 3

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یناگدنز  هب  یلیلحت  يدرکیور  نسح :  www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13326/AKS BARNAMEH/#content_note_143_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13326/AKS BARNAMEH/#content_note_143_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13326/AKS BARNAMEH/#content_note_143_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:144

تـسد هب  هیواعم  هیلع  یماظن  تکرح  نیتسخن  ماما ، تداهـش  زا  سپ  لاس  کـی  .تفرگ  تروص  وا  اـب  هزراـبم  هیواـعم و  هب  ضارتعا 
مایق ودره  هچ  رگا   (1) .درک مایق  هیواعم  هیلع  یماظن  یهورگ  لیکـشت  اب  زین  ییاط  ذاـعم  نینچ  مه  .تفرگ  تروص  شارخ  نب  داـیز 

زین نآ  زا  سپ  .دمآ  رامـش  هب  يوما  تموکح  هیلع  هزرابم  رد  یفطع  هطقن  اه و  ضارتعا  زاغآ  اه  تکرح  نیا  یلو  دندش ؛ بوکرس 
.تفرگ تروص  اتسار  نیمه  رد  ...و  راتخم  مایق  نیباوت ، مایق  اروشاع ، مایق  هّرح ، هعقاو  دننام  يرگید  ياه  مایق 

ص 491. ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
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مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هریس  زا  يا  هدیزگ  متشه : لصف 

رابرهگ نانخس 

ملاس درب و  دوس  نآ  زا  دونـشب و  ار  رکذت  هک  تسا  نآ  اه  شوگ  نیرتاونـش  دوش و  هریخ  ریخ  رد  هک  تسا  نآ  اه  هدـید  نیرتانیب  . 1
(1) .دشاب كاپ  اهدیدرت  زا  هک  تسا  نآ  اه  لد  نیرت 

(2) .تسا یفاک  ناسنا ) زا   ) يرادساپ رب  دنوادخ  . 2

(3) .تسا یفاک  ناراکمتس  اب  يرواد  ندوب و  تجح  يارب  زیخاتسر ، زور  رد  نآرق  . 3

(4) .دنتشگ نومنهر  لامک  دشر و  يوس  هب  هک  نآ  رگم  دنتسشنن ، تروشم  هب  مه  اب  یهورگ  زگره  . 4

يرش هنوگ  چیه  هک  تسا  يریخ  اهنت  اه ، يراتفرگ  ربارب  رد  ربص  اه و  تمعن  ربارب  رد  رکش  . 5

 . ص 8 ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 1
 . ص 8 ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 2
 . ص 8 ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 3
 . ص 8 ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 4
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ص:146

(1) .تسین نآ  رد 

(2) .دننک راتفر  وت  اب  يراد ، تسود  هک  نک  تساخرب  تسشن و  هنوگ  نآ  مدرم  اب  . 6

(3) .دنک یم  ییوج  هرهب  رفاک  دریگ و  یم  رب  هشوت  نمؤم  اریز  ریگرب ؛ يا  هشوت  دوخ  ترخآ  يارب  يراد ، رایتخا  رد  هچ  نآ  زا  . 7

(4) .نک مهارف  گرم  ندیسر  ارف  زا  شیپ  ار  تا  هشوت  وش و  هدامآ  دوخ  ترخآ  رفس  يارب  . 8

(5) .تساه يراوگرزب  نیرت  گرزب  تساوخرد  زا  شیپ  ششخب  . 9

(6) .درامش دوخ  فرش  هتشاد ، هگن  ار  هچ  نآ  و  دنادب ، هتفر  رده  هدرک ، قافنا  ار  هچ  نآ  ناسنا  هک  تسا  نآ  لخب  . 10

(7) .تسا دنم  هرهب  يرت  شیب  راقو  یگرزب و  زا  تکاس  صخش  .درب  یم  نایم  زا  ار  تّهبا  یگرزب و  یخوش ، . 11

(8) .تسا مدرم  اب  هتسیاش  وکین و  دروخرب  لقع ، دمآرس  . 12

 . ص 8 ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 1
 . ص 533 ج 8 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
 . ص 533 ج 8 ، راحبلا ، هنیفس  - 3
 . ص 533 ج 8 ، راحبلا ، هنیفس  - 4
 . ص 577 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  - 5
 . ص 577 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  - 6
 . ص 577 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  - 7
ص 111. ج 75 ، راونالاراحب ، - 8
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ص:147

ار هچ  نآ  يا و  هدرک  رادـیاپ  ار  دوخ  شناد  تروص  نیا  رد  اریز  ریگب ؛ دای  ار  نارگید  ملع  زوماـیب و  مدرم  هب  ار  شیوخ  شناد  . 13
(1) .يا هتفرگ  ارف  یتسناد  یمن 

(2) .یشاب دباع  هراومه  ات  رادرب  تسد  یهلا  مارح  زا  ناسنا ! يا  . 14

(3) .یشاب یعقاو  ناملسم  ات  نک  راتفر  یکین  هب  تا  هیاسمه  اب  . 15

(4) .دنتسه دنوادخ  شاداپ  دیلک  تالکشم ، اه و  یتخس  . 16

(5) .هدب رارق  یهاوخ  رذع  يارب  یهار  شهابتشا  وا و  نایم  نکن و  شنزرس  يدوز  هب  ار  نارگید  هابتشا  هانگ و  . 17

(6) .دنوش یم  هتخانش  هزات  دنور ، یم  تسد  زا  هک  ینامز  یلو  دنا ، هتخانشان  دنتسه  هک  ینامز  ات  اه  تمعن  . 18

(7) .تسا یهلا  تمحر  ياهدیلک  دنک و  یم  هدنز  ار  لد  رکفت  اریز  ندرک ؛ رکف  هب  داب  امش  رب  . 19

هچ نآ  زا  .دـشیدنا  یمن  دوخ  يرکف  ياهزاین  هرابرد  یلو  دـشیدنا ، یم  دوخ  ياـه  یکراوخ  هراـبرد  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  . 20
زا ار  دوخ  لد  هشیدنا و  یلو  دنک ، یم  زیهرپ  درازایب ، ار  وا  مکش 

ص 111. ج 75 ، راونالاراحب ، - 1

ص 111. ج 75 ، راونالاراحب ، - 2

ص 111. ج 75 ، راونالاراحب ، - 3

ص 111. ج 75 ، راونالاراحب ، - 4

ص 111. ج 75 ، راونالاراحب ، - 5

ص 111. ج 75 ، راونالاراحب ، - 6

ص 111. ج 75 ، راونالاراحب ، - 7
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ص:148

(1) .دزاس یم  رپ  اهزیچ  نیرت  تسپ 

رد دروآ و  يور  امش  هب  اه  یتخس  هک  نآ  زا  شیپ  .دینک  يرود  اوران  ياهراک  زا  دیزیهرپب و  ادخ  ینامرفان  زا  ادخ ! ناگدنب  يا  . 21
رد اهرطخ  زا  یسک  تسا و  رادیاپان  رذگدوز و  ایند  ياه  تمعن  هک  دینادب  .دیروآ  يور  کین  ياهراک  هب  دیتفا ، ورف  گرم  شوغآ 
زا دیـشاب و  ریذـپدنپ  ادـخ ، ناگدـنب  يا  .تسا  ساسا  یب  نآ ، رب  هیکت  تسا و  یتخب  شوخ  عناـم  ندروخ ، اـیند  بیرف  .تسین  ناـما 

.درادن زاب  ناتترخآ  زا  ار  امش  دنکن و  لوغشم  دوخ  هب  ار  امش  اه  تمعن  .دیزومایب  یگدنز  سرد  ناگتشذگ  خیرات 

(2) .تسا ناراکهابت  يارب  تخس  يرفیک  نآ  باذع  منهج و  ناراکوکین و  يارب  رجا  نیرترب  تشهب  . 22

هنوگچ وا  مسر  هار و   ) دور یم  اـجک  هب  دـیآ و  یم  اـجک  زا  ینادـب  هک  نیا  رگم  دـنبم ؛ یتـسود  ناـمیپ  سک  چـیه  اـب  مدـنزرف ! . 23
اه و یتخـس  رد  يردارب  یـشوپ و  مشچ  تشذـگ و  هیاـپ  رب  یتفاـی ، هتـسیاش  یناـسنا  ار  وا  يدرک و  یـسررب  قیقد  هک  یتقو  تسا )؟

(3) .ریگب یپ  هتسویپ  ار  یتسود  نک و  راتفر  وا  اب  اه  شزغل 

: دنک یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  مدرم  هدش و  رهاظ  ماما  ربهر و  تروص  هب  زیخاتسر  زور  رد  نآرق  . 24

لد ناج و  اب  زین  ار  نآ  هباشتم  دـندروآ و  اج  هب  تسه ، هک  هنوگ  نآ  ار  نآ  مارح  لالح و  .دـندرک  لمع  نآرق  هب  هک  یناسک  فلا )
.دنک یم  تیاده  نادیواج  تشهب  يوس  هب  ار  نانآ  نآرق  .دندش  اریذپ 

ص 218. ج 1 ، راونالاراحب ، - 1
ص 236. لوقعلا ، فحت  - 2
ص 233. لوقعلا ، فحت  - 3
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ص:149

هب ار  نانآ  زین  نآرق  .دندرمـش  لالح  ار  اه  نآ  هدرک و  زواجت  نآ  تامرحم  زا  دـندرک و  هاـبت  ار  نآرق  ياهروتـسد  هک  یناـسک  ب )
(1) .درک دهاوخ  هناور  منهج  شتآ  يوس 

(2) .دشوکب نآ  ندروآرب  رد  هدوب و  انشآ  مدرم  قوقح  هب  هک  تسا  یسک  نآ  زا  دنوادخ  دزن  هاگیاج  نیرتالاو  . 25

ریبدت و زا  یمین  مدرم ، اب  ندرک  ارادم  شزاس و  .دـنک  یم  لقتنم  درف  هب  ار  شناد  زا  یمین  ندیـسرپ ، تسرد  تسرد و  شـسرپ  . 26
(3) .دهاک یم  ار  جراخم  زا  یمین  یگدنز ، رد  يداصتقا  يور  هنایم  .تسا  یناسنا  هشیدنا 

(4) .دنک یم  نوریب  اه  لد  زا  ار  یتسود  تبحم و  تساه و  یتشز  اه و  يدب  همه  دمآرس  لخب  . 27

يدنمدوس ناتسود  ندرکادیپ  ینید ؛ روما  رد  مکحم  ياه  لالدتسا  دبای : یم  تسد  اه  تمعن  نیا  رب  دورب ، دجسم  هب  هک  یـسک  . 28
یم ار  وا  راظتنا  ترخآ  رد  هک  یتمعن  تمحر و  دـنمدوس ؛ ياه  شناد  اه و  هتـسناد  تسا ؛ يزورهب  هیام  اـه  نآ  اـب  دـمآ  تفر و  هک 
یم او  اه  یتسپ  زا  ار  ناسنا  هک  یبلاطم  هب  یـسرتسد  دوش ؛ یم  نومنهر  تسار  هار  هب  ار  صخـش  هک  ینانخـس  هب  یبای  تسد  دـشک ؛

(5) .وا لد  رد  ادخ  سرت  ندش  رت  شیب  رطاخ  هب  هانگ  زا  يرود  یسرت و  ادخ  هقالع ؛ لیم و  يور  زا  ناهانگ  زا  يرود  دراد ؛

ص 103. لوقعلا ، فحت  - 1
ص 319. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  ماما  هایح  - 2

.333 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 3
ص 319. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  ماما  هایح  - 4

ص 108. ج 75 ، راونالاراحب ، - 5
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ص:150

اهزردنا

: دومرف ماما  دیسرپ ، تسایس  هنیمز  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  يدرم 

زا ندرک  يرود  تابجاو و  نداد  ماجنا  دنوادخ  قح  اّما  .تسا  مدرم  نیا  ناگدرم  ناگدـنز و  قوقح  ادـخ و  قوقح  تیاعر  تسایس 
هعماج هب  تمدـخ  زا  زگره  یهد و  ماـجنا  مدرم  هب  تبـسن  ار  دوخ  هفیظو  هک  تسا  نیا  زین  ناگدـنز  قوقح  .تسا  یهلا  ياـه  مارح 

زا تناشیوخ  نوچ  ینک و  راتفر  صالخا  هب  وا  اب  مه  وت  دـنک ، یم  راتفر  تقادـص  اب  وت  اب  رادـمامز  هک  هنوگ  نامه  ینامنزاب و  دوخ 
ییوگب نخس  نانآ  ياه  یبوخ  زا  هک  تسا  نآ  وت  رب  ناگدرم  قوقح  اما  .يوش  نومنهر  تیاده  هب  ار  نانآ  دنتفر ، نوریب  تسار  هار 

(1) .دنک یم  یگدیسر  ناشباسح  هب  هک  دنراد  ییادخ  زین  نانآ  اریز  یشوپب ؛ مشچ  ناشیاه  یتشز  زا  و 

: دومرف خساپ  رد  ماما  .میامش  هعیش  نم  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  يدرم 

نیا اب  یتسین  هنوگ  نیا  رگا  یلو  ییوگ ، یم  تسار  يدرک  يوریپ  ام  زا  ناهانگ  زا  يرود  تاـبجاو و  ماـجنا  رد  رگا  ادـخ ، هدـنب  يا 
نم هک  وگن  سپ  .یتسین  نآ  لها  وت  هک  تسا  رادروخرب  ییالاو  ماقم  زا  اـم  هعیـش  اریز  يا ؛  هدوزفا  دوخ  ناـهانگ  رب  گرزب  ياـعدا 

(2) .منمشد ناتناهاوخدب  اب  میامش و  ناراداوه  ناتسود و  زا  نم  وگب  هکلب  متسه ، امش  وریپ 

: دومرف ماما  دیسرپ ، گرم  رفس  ندوب  دنیاشوخان  ّتلع  هرابرد  ماما  زا  يدرم 

ياج هب  دابآ  ياج  زا  لاقتنا  هک  تسا  نشور  نیاربانب ، .دـیا  هتخاس  دابآ  ار  ناتیایند  هناخ  دـیا و  هدرک  ناریو  ار  ناـتترخآ  هناـخ  اـمش 
(3) .تسا دنیاشوخان  ناتیارب  بارخ 

: دومرف ماما  .دشاب  شتسود  هک  تساوخ  ماما  زا  يدرم 

ص 301. ج 2 ، ماّرو ، هعومجم  - 1

ص 113. ج 2 ، ماّرو ، هعومجم  - 2
ص 110. ج 44 ، راونالاراحب ، - 3
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ص:151

؛ ینادن وگغورد  ارم  هک  نآ  مود  مسانـش ؛ یم  وت  زا  رتهب  ار  مدوخ  نم  اریز  ینکن ؛ فیرعت  نم  زا  هکنآ  لوا  مریذـپ : یم  طرـش  هس  اب 
(1) .ینکن تبیغ  یسک  زا  نم  روضح  رد  هک  نیا  موس  درادن ؛ یتسرد  هدیقع  زگره  وگغورد  اریز 

ار ماما  هوکش  یتقو  .دمآ  ولج  هدولآ  هدیلوژ و  یسابل  اب  يدوهی  يدرم  هک  تشذگ  یم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  ناشبکرم  رب  راوس  ماما 
وت منیب  یم  یلو  تسا ، رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  تسا  هدومرف  ادخ  لوسر  تدج  تفگ : تفرگ و  ار  ناشیا  بسا  راسفا  دید ،

یمنهج تیمورحم و  نادـنز  رد  مرفاک  هک  نم  يرب و  یم  رـس  هب  ییایند  ياه  ییاراد  اه و  تمعن  رد  یتشهب و  رد  ینمؤم  هک  نیا  اـب 
.مرب یم  رس  هب  رقف  یگنسرگ و  زا 

: تفگ خساپ  حیلم ، يدنخبل  يراوگرزب و  اب  ماما 

چیه هدیدن و  یمـشچ  چیه  هک  تشاد ، دهاوخ  ینازرا  ام  هب  هک  يدـنوادخ  ياه  هدـعو  زا  ینیب و  رگید  ناهج  رد  ار  ام  هاگیاج  رگا 
هب رگا  مینادنز و  رد  ناهج  نیا  رد  ام  هک  دید  یهاوخ  یبای ، یهاگآ  هتـشذگن ، مه  یناسنا  چـیه  رطاخ  بلق و  زا  هدینـشن و  یـشوگ 

، یبای یهاگآ  دشاب ، یم  تخس  ياه  هجنکـش  كاندرد و  ياه  باذع  هک  تسا ، هدرک  هدعو  نارفاک  رگید  وت و  هب  دنوادخ  هچ  نآ 
(2) .يرادروخرب نتسیز  تمعن  شیاسآ و  زا  يرب و  یم  رس  هب  تشهب  رد  نونکا  هک  تسناد  یهاوخ 

ص 236. لوقعلا ، فحت  - 1
ص 194. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  ماما  هایح  - 2
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مالسلا هیلع  نسح  ماما  ياه  تمارک  زا  یگربلگ  مهن : لصف 

یجنایم

شیپ وا  هاگ  نآ  .تفریذپن  روضح  هب  ار  وا  ربمایپ  یلو  دمآ ، هنیدم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  نامیپ  نتسب  يارب  نایفسوبا 
نایم رد  ار  عوضوم  تفر و  ربمایپ  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  .دنک  تعافش  ربمایپ  دزن  ار  وا  ات  تساوخ  ناشیا  زا  تفر و  مالـسلا  هیلع  یلع 

: دومرف اویش  ینابز  اب  دوب ، ههام  هدراهچ  يدازون  ماگنه  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .تفریذپن  ترضح  یلو  تشاذگ ،

.منک تعافش  ادخ  لوسر  مدج  دزن  ار  وت  نم  ات  زاس  يراج  تنابز  رب  ار  نیتداهش  رخص ! رسپ  يا 

مالسلا هیلع  یلع  هاگ  نآ  .درک  یم  هاگن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یبتجم و  ماما  هب  بجعت  اب  دوب ، هدش  هدز  تفگـش  هک  نایفـسوبا 
: دومرف

(1) .تسا هداد  رارق  ایرکز  نب  ییحی  ناس  مه  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادناخ  هک  ار  ییادخ  ساپس 

ناسحا شاداپ 

رگا دنتفگ : ماما  هب  .درک  مرو  ترـضح  ياهاپ  هاررد  .تفر  یم  هکم  هب  هنیدم  زا  هدایپ  ياپ  اب  جح ، دصق  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
دهاوخ ام  دزن  يا  هدرچ  هایـس  درم  میدیـسر ، هک  هاگلزنم  هب  زگره ! دومرف : ماما  یلو  دش ، دهاوخ  بوخ  ناتیاهاپ  مخز  دیورب  هراوس 

نغور نآ  .دراد  هارمه  هب  ینغور  هک  دمآ 

ص 173. ج 3 ، بقانم ، ح 3 ؛ ص 326 ، ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
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: دومرف دوخ  مالغ  هب  ماما  .دش  نایامن  رود  زا  هرهچ  هایـس  درم  نآ  یتدـم ، زا  سپ  .دـیرخب  وا  زا  یتمیق  ره  هب  ار  نآ  .تسا  نآ  ياود 
يارب تفگ  مـالغ  یهاوـخ ؟ یم  هچ  يارب  ار  نغور  تفگ : ماـما  مـالغ  هب  هایـس  درم  .نک  يرادـیرخ  وا  زا  ار  نغور  نآ  ورب و  وا  دزن 
متسه امش  ناراد  تسود  زا  نم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دیسر ، ماما  تمدخ  یتقو  .ربب  وا  دزن  ارم  تفگ : درم  .مهاوخ  یم  ماما 

دیامرف هیده  ملاس  يرـسپ  نم  هب  ادخ  ات  دـینک  اعد  مهاوخ  یم  امـش  زا  یلو  مریگ ، یمن  یلوپ  امـش  زا  زگره  وراد ، نیا  ضوع  رد  و 
هناخ هب  یتقو  دومرف : ماما  .تسا  کیدزن  مرسمه  نامیاز  اریز  دشاب ؛ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  امـش  راد  تسود  هک 

رد ابیز  يرـسپ  دـید  تشگزاب ، شا  هناخ  هب  هدرچ  هایـس  درم  یتقو  .تسا  هداد  هیدـه  بیع  یب  ملاـس و  يرـسپ  وت  هب  ادـخ  يدرگرب ،
(1) .تسا شرسمه  شوغآ 

یگدنز شیور 

زین ار  يرتش  نانآ  .دش  رفسمه  دوب ، دتقعم  ریبز  تماما  هب  هک  ریبز  نادناخ  زا  يدرم  اب  اهرفـس ، زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
ریز رد  نانآ  .دـندرک  فقوت  تحارتسا  بآ و  نتـشادرب  يارب  دندیـسر و  یهاـگلزنم  هب  هار  ناـیم  رد  .دـندوب  هدرک  هیارک  درم  نآ  هب 

.تسشن نآ  رب  درک و  نهپ  ماما  رانک  يا  هچراپ  زین  درم  نآ  .تسـشن  نآ  رب  ماما  دندرک و  نهپ  ماما  يارب  یـشرف  يا  هدیکـشخ  لخن 
یبتجم ماما  .میدروخ  یم  امرخ  یمک  داد و  یم  امرخ  کشخ  لخن  نیا  شاک  تفگ : داـتفا ، هدیکـشخ  لـخن  نآ  هب  درم  مشچ  یتقو 

: دومرف وا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع 

نیع رد  امرخ  تخرد  ماگنه ، نیا  رد  دومرف : اعد  درک و  زارد  نامـسآ  يوس  هب  تسد  ماـما  .يرآ  تفگ  خـساپ  یهاوخ ؟ یم  اـمرخ 
: تفگ هدز  تفگش  هنحص  نیا  ندید  اب  نایناوراک  نایم  رد  یسک  .داد  ییالعا  يامرخ  دروآ و  رد  گرب  دش ، زبس  نارضاح  يروابان 

ناربمایپ نادـنزرف  باجتـسم  ياعد  لصاح  هکلب  تسین ، وداج  نیا  هن  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  .تسین  وداـج  زج  يزیچ  نیا 
سپس .تسا 

ح 3. ص 324 ، ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
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(1) .تخیر ورف  نآ  يامرخ  زا  ناگمه  يارب  تفر و  الاب  لخن  زا  يدرف 

هتفریذپ یشیاین 

اعد هب  تسد  زین  ماما  .دـندرک  تیاکـش  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شیپ  دـندوب ، هدـمآ  گـنت  هب  هیبا  نب  داـیز  متـس  زا  هک  مدرم 
: دومرف درک و  نیرفن  ار  وا  تشادرب و 

.یتسه اناوت  يزیچ  ره  رب  وت  هک  یتسار  هب  امنب ؛ وا  هب  ار  دوخ  باذع  ناتـسب و  هیبا  نب  دایز  تسد  زا  ار  نامنایعیـش  ام و  ماقتنا  ایادخ !
ببس درک و  مرو  سپس  .تفرگارف  ندرگ  ات  ار  شتسد  مامت  مخز  دش و  رادیدپ  وا  تسد  تسش  تشگنا  رد  یشارخ  ماگنه ، نآ  رد 

(2) .دیدرگ دایز  گرم 

ص 90. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1

ص 10. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 2
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نازاس همانرب  اب  هارمه  مود  شخب 

هراشا

نازاس همانرب  اب  هارمه  مود  شخب 

اه لصف  ریز 

یلک ياهداهنشیپ 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

یمدرم ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

باتک یفرعم 
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یلک ياهداهنشیپ 

یلک ياهداهنشیپ 

يارب هک  برغ  يرامعتـسا  ياه  تردق  .دنک  یم  دیدهت  ار  یمالـسا  ياهروشک  لیـصا  گنهرف  هک  تسا  يا  هدیدپ  یگنهرف  مجاهت 
هدیزای و تسد  رگید  ياهروشک  رامعتسا  هب  دنتسه ، دنمزاین  يژرنا  هدرتسگ  عبانم  هب  دوخ  يراد  هیامرس  ماظن  شرتسگ  ماکحتـسا و 

ياه نیمزرس  رد  ار  يا  هدرتسگ  یگنهرف  یعامتجا _  ياه  ینوگرگد  رامعتسا ، شیادیپ  هزورما  .دنا  هتفرگ  دوخ  هطلس  ریز  ار  نانآ 
ندودز هب  اه ، نیمزرـس  نیا  رب  دوخ  هطلـس  ندرک  راد  هشیر  يارب  نارگرامعتـسا  .تسا  هدروآ  دـیدپ  برغ  ياـه  تردـق  هطلـس  ریز 

.دننک یم  مهارف  ار  نانآ  یگنهرف  هلاحتسا  ياه  هنیمز  یگنهرف ، هبناج  همه  مجاهت  اب  هدز و  تسد  یگنهرف  عناوم 

، عماوج یلم  تیـصخش  بیرخت  هب  یگنهرف ، نیون  رازبا  يریگراک  هب  مجاهت و  نوگانوگ  ياه  هویـش  کمک  هب  نانآ  اتـسار ، نیا  رد 
هب عماوج ، نیا  فلتخم  ياهرـشق  دنتخادرپ و  یلم  تیوه  دـیدهت  یگنهرف و  هتـشذگ  زا  یخیرات  تسـسگ  هناگیب ، ياهوگلا  جـیورت 

یگدنز ياه  هویش  رت  شیب  هچ  ره  هعاشا  اب  دنشوک  یم  یناهج  تردق  زکارم  .دندناشک  یبرغ  گنهرف  يوس  هب  ار  ناوج  لسن  هژیو 
ار دوخ  هطلـس  ياه  هیاپ  دولآ ، لگ  ياضف  رد  ات  دـنروآ  دـیدپ  اه  تلم  نایم  رد  لافغا  لاـعفنا و  یعون  اـه ، تلم  ناـیم  رد  یفرـصم 

.دنشخب میکحت 
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رد .دزاس  یم  يرورض  ار  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  یگداتـسیا  موزل  موس ، ناهج  ياهروشک  رد  رامعتـسا  ذوفن  شرتسگ  هب  ور  دنور 
اب دنتـسیاب و  برغ  يرامعتـسا  موجه  ربارب  رد  دـیاب  اه  تلم  .دوش  یم  غیلبت  برغ  یـشزرا  دـض  ینابم  اـهراجنه و  هک  یلعف  عاـضوا 

.دنهد اهب  شیوخ  یگنهرف  تایح  هب  ناش  یلم  تیوه  رب  هیکت 

هدروآرف یبایزرا  .تسا  هتخاس  ار  نآ  دوخ  هک  هدیسر  یتسب  نب  هب  نونکا  دوخ ، يرامعتـسا  ياه  همانرب  هیاس  رد  برغ  گنهرف  هتبلا 
يراب دنب و  یب  هتخیسگ ، راسفا  يدازآ  تنوشخ ، لماش  یفنم  ياه  شزرا  هک  دهد  یم  ناشن  اهروشک  رگید  رد  برغ  یگنهرف  ياه 

شرتسگ ده و  یم  لیکشت  ار  نآ  یلـصا  ياهروحم  یبرغ ، داژن  يرترب  غیلبت  و  ییارگ ، نهذ  یفاب ، لایخ  يرورپ ، هروطـسا  یـسنج ،
ياه تکرـش  تسد  رد  اهرازاب  نیا  ضبن  .دـنهد  یم  شـشوپ  ار  هعـسوت  لاـح  رد  موس و  ناـهج  ياـهروشک  رازاـب  نآ ، نوزفا  زور 

يا و هنایار  ياه  يزاب  یقیسوم ، ییامنیـس ، ياه  ملیف  ینویزیولت ، ياه  همانرب  هک  ییاج  ات  .تسا  یتسیلایرپما  یتسینویهـص و  گرزب 
.تسا یگنج  تازیهجت  زا  سپ  اکیرمآ  یجراخ  دمآ  رد  عبنم  نیمود  هدننک ، مرگرس  لماوع  رگید 

ههد زا  ار  بییاراک  هزوح  ياهروشک  ینویزیولت  ياه  هماـنرب  اکیرمآ 77 % تخاس  ینویزیولت  ياه  همانرب  اهرامآ ، نیرخآ  ساـسا  رب 
اقیرفآ رد  و  هنایم 32 % رواخ  هقطنم  رد  اداناک 70 % رد  یبرغ 44 % ياپورا  رد  تدم ، نیمه  رد  .تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  داتشه 

دص کی  زا  شیب  هب  اکیرمآ  ینویزیولت  ياه  هکبش  زین  رضاح  لاح  رد  .دنا  هدوب  اکیرمآ  تخاس  هدش  شخپ  ياه  همانرب  % 47
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(1) .دنشورف یم  لایرس  ملیف و  ناهج  روشک 

اه و هتـساوخ  هدـنروآرب  نونکات  شیادـیپ  ودـب  زا  امنیـس  رنه  .دـنک  یم  افیا  ار  یـساسا  شقن  لـلملا  نیب  مسینویهـص  ناـیم ، نیا  رد 
دوویلاه ياه  هداز  يدوهی  اـی  ناـیدوهی و  تسد  رد  هراومه  تقبـس  يوگ  .تسا  هدوب  مسینویهـص  یناـهج  ياـه  تسایـس  رگناـیامن 

، یعامتجا ياه  هبنج  یمامت  رد  یلو  تسین ، یتسینویهص  مارم  زا  يوریپ  يانعم  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نییآ  زا  يوریپ  هچرگ  .تسا 
زا یکی  ناونع  هب  زین  دوویلاه  .دـنا  هدوب  مدـقم  اه  تسینویهـص  تقیقح  رد  نایدوهی و  هشیمه  رهاـظ  هب  برغ ، یگنهرف  يداـصتقا و 

دراد دوجو  يرایـسب  هتـشونان  نیناوق  نآ ، هدیچیپ  يرادا  ماظن  رد  یتح  .تسین  ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  برغ  يژولونکت  رنه و  رهاظم 
زین ناکدوک  ياه  ملیف  دیلوت  هصرع  رد  یتح  هدـیچیپ ، ییایفام  ماظن  نیا  .تساه  هنیمز  مامت  رد  نایدوهی  يرترب  اه  نآ  نیرت  مهم  هک 

نامه زا  يدامن  ینزید ، تلاو  راثآ  روهـشم  تیـصخش  نیلوا  سوام  یکیم  مینادـب  تسین  دـب  .تسا  هدرک  هولج  لاعف  رایـسب  نونکات 
یمامت رب  شیوخ  یکالاچ  یکریز و  هب  اکتا  اـب  یلو  دوش ، یم  دـیدهت  رت ، يوق  ناـبیقر  يوس  زا  مادـم  هک  تسا  نادرگرـس  يدوهی 

تیصخش رگید  دروم  .دید  ناوت  یم  يرج  مات و  نشیمینا  رد  ار  ینوتراک  تیـصخش  نیا  موادت  مه  زورما  .دوش  یم  زوریپ  نانمـشد 
نیا ماجنارـس  یلو  دـنا ، هدـش  راوخ  نارگید  يوس  زا  ییور ، تشز  لـیلد  هب  هک  دنتـسه  يریگ  هشوـگ  هدـش و  درط  ینوتراـک  ياـه 

رب ار  نابیقر  هطبغ  .دوش و  یم  نیزگ  ياج  ییابیز  ییاناوت و  اب  یتشز  یناوتان و 

ص 113. برغ ، یگنهرف  مجاهت  اب  زیتس  اوق ، لک  یهدنامرف  یتدیقع  رتفد  - 1
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، نایدوهی هژیو  هالک  دننام  یمیقتـسم  ياهدامن  هک  دنراثآ  نیا  هرمز  رد  هدنرپ  لیف  وبماد  تشز و  كدرا  هجوج  نشیمینا  .دزیگنا  یم 
.دروخ یم  مشچ  هب  نآ  رد  ...و  سدق  نارگ  لاغشا  مچرپ 

شیامن هب  لالقتـسا  زور  نودـگامرآ ، سوماد ، ارتسون  دـننام  ییاه  ملیف  رد  ار  نامزلا  رخآ  هناسفا  دـننام  دوخ  یفارخ  ياهرواب  نانآ 
دـنهد و یم  تاجن  كانلوه  يا  هعجاف  زا  ار  تیرـشب  هک  دـنهد  یم  ناشن  ار  تسود  عون  عاجـش و  ياـه  ییاـکیرمآ  دـنراذگ و  یم 

يزادرپ ناتساد  نیا  همه  .دننک  یم  وزرآ  ار  تاجن )!؟( ياه  هتشرف  نیا  تیقفوم  دنا و  هتشادرب  اعد  هب  تسد  هک  ناناملـسم  زا  ییامن 
وگلا هنوگ  نیمه  يانبم  رب  دـشک و  یم  ریوصت  هب  ار  مسینویهـص  تارف » ات  لین  هناسفا  ، » ...و ییامنیـس  نوگانوگ  ياـه  هصرع  رد  اـه 

هفرم و یتیلقا  ماهوا  اه و  هفارخ  يانبم  رب  هک  ییاه  يزاس  هروطـسا  دنک ؛ یم  دیدهت  ار  دهعتم  ناوج  گنهرف  يریطاسا ، ياه  يرورپ 
یم ذوفن  اه  تلم  نایم  رد  زور  ره  یتاغیلبت ، دـمآ  راـک  رازبا  نیون و  ياـه  هویـش  زا  يریگ  هرهب  اـب  دریگ و  یم  تروص  بلط  يرترب 

.دبای

هنوگ نآ  دیواج ، ینانامرهق  نهک و  یتلاصا  نتشاد  اب  ام  یمالسا  بان  گنهرف  زونه  ساسح ، طیارـش  نیا  رد  هک  تسا  بجعت  ياج 
نیرتهب دـناوت  یم  نانآ  یناگدـنز  زا  هظحل  ره  هک  ام  ینید  گرزب  نایاوشیپ  نوچ  يا  هزاوآدـنلب  ياهوگلا  .تسین  هتخانـش  دـیاب  هک 

مهیلع تیب  لها  گنهرف  ندنام  تسد  رود  ببس  نانچ  مه  یغیلبت  ياه  هویـش  يریگراک  هب  رد  یناوتان  .دشاب  تیرـشب  يارب  قشمرس 
فوسلیف هدنسیون و  لیالراک  .دنتسه  ناملسم  ناوج  ریپ و  درم و  نز و  يارب  يا  هدنزارب  ياهوگلا  هک  یلیصا  گنهرف  تسا ؛ مالـسلا 

یتلم ره  رد  وا  رواب  هب  .تسا  هبخن  نیتسخن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یـسیلگنا ، فورعم 
دنچ ای  کی 
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دنچ ای  کی  غوبن  تیـصخش و  هاگ  هولج  موق ، ره  خـیرات  رت ، تسرد  ترابع  هب  .تسا  خـیرات  ماـمت  هاـگ  هولج  یخیراـت ، تیـصخش 
هک هنوگ  نآ  هنافـسأتم ، یلو   (1) .تسا ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیـصخش  هاگ  هولج  مالـسا  خیرات  تسا و  نامرهق 

هدرتسگ موجه  زین  نید و  هزوح  رد  یتاغیلبت  یناوتان  رثا  رد  .دوش و  یمن  هتفرگ  مزال  قشمرـس  یهلا ، ياهوگلا  نیا  زا  تسا  هتـسیاش 
رایـسب زورما  ناناوج  دزن  برغ  یـشزرو  ناتوسک  شیپ  امنیـس و  ياه  هراتـس  مان  موب ، زرم و  نیا  سدـقم  نییآ  گنهرف و  هب  نمـشد 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  بالقنا  هنازرف  ربهر  .تسام  ینید  ناگرزب  زا  رتانشآ 

! نکن ینمـشد  اقآ  تفگ : دوش  یمن  هک  نمـشد  هب  .میـشاب  رادیب  دـیاب  ام  تسا و  نمـشد  فرط  زا  برغ و  فرط  زا  یگنهرف  مجاهت 
ام هب  هنوگ  نیا  ار  هناگیب  گنهرف  دیاب  ارچ  ...دنکب .  ینمشد  میراذگن  میشاب و  رادیب  دیاب  امش  نم و  .تسا  ینمـشد  نمـشد  تعیبط 
اب اهتنم  .تسا  نیا  سکع  زورما  یلو  مینک ، باختنا  تسا ، بسانم  هک  ار  هچ  نآ  میناوت  یم  نامدوخ  ام  هک  یلاح  رد  دـننک ؟ قیرزت 

(2) .دننک یم  قیرزت  لاجنج  وراج  تاغیلبت و  هلجم و  دم و  هچ و  باتک  نویزیولت و  ویدار و  اب  هکلب  دننک ، یمن  قیرزت  نزوس 

: تسا تیمها  زیاح  هتکن  ود  رکذ  اتسار  نیا  رد 

ینید و ياه  هزومآ  زا  يرادرب  هرهب  رد  يرگنزاب  امیس ، ادص و  رد  دیلوت  ناراکردنا  تسد  نازاس و  همانرب  هب  داهنـشیپ  نیرت  مهم  . 1
يدرکیور اب  دیاب  .تسا  ناوج  لسن  هژیو  هب  مدرم  ینید  ياهرواب  نتخاس  هنیداهن  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  گنهرف 

ص 491. ج 2 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  - 1
ص 16. یگنهرف ، مجاهت  گنهرف و  یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  - 2
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نیا ماجنا  کش  یب  .تفای  تسد  مهم  نیا  هب  هناسر  فراعم  شخب  تادیلوت  رد  هبذاج  داجیا  رتدمآراک و  ياه  هویـش  اب  رت و  يدـج 
دروخ و یم  مشچ  هب  قفوم  يدـج و  ياه  شالت  اه  شخب  رگید  رد  اریز  تسین ؛ جراخ  هناسر  مرتحم  نازاس  همانرب  ناوت  زا  تلاـسر 

زین یمالسا  فراعم  نید و  هزوح  رد  اه  يروآون  اه و  شالت  هنوگ  نیا  تسا  دیما  .تسا  هدمآرب  نآ  هدهع  زا  یبوخ  هب  امیس  ادص و 
هدرک رت  شیب  ار  يراودـیما  نیا  قشع  تیالو  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  ینویزیولت  لایرـس  دـننام  یقفوم  ياهراک  هتبلا  .دریذـپ  ماجنا 

.درک لمع  قفوم  زین  هزوح  نیا  رد  ناوت  یم  هک  داد  ناشن  لایرس  ود  نیا  .تسا 

ماجنا میهافم  هنوگ  نیا  لاقتنا  رد  يرت  شیب  رظن  تقد  دـیاب  بطاخم ، رب  يراذـگ  ریثأت  رد  ینید  ياـه  ثحب  تیـساسح  لـیلد  هب  . 2
تفایرد یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  زا  هک  ار  هچ  نآ  دـنک و  یم  شیارگ  داجیا  بطاخم  رد  اه  همانرب  هنوگ  نیا  اریز  دریگ ؛
هنوگره ور ، نیا  زا  .دـنک  یم  رت  نیگنـس  ار  هناسر  تلاسر  هلأسم  نیا  .دریذـپ  یم  یمالـسا  ًـالماک  ياـه  هزومآ  ناونع  هب  دـنک ، یم 

رد هلأسم  نیا  تیـساسح  .تشاذگ  دـهاوخ  ياجرب  هعماج  رد  ار  يریذـپان  ناربج  ياهدـمآ  یپ  اه ، هزومآ  نیا  باتزاب  رد  یهابتـشا 
هدید رت  شیب  دوش ، یم  شخپ  امیس  ادص و  زا  هک  ییاه  یقیـسوم  عاونا  ییارگ و  لمجت  اه ، لایرـس  اه و  ملیف  رد  نانز  باجح  عون 
ندرک شوگ  بسانمان و  ياه  ششوپ  زا  هدافتسا  يارب  یهیجوت  ار  امیس  ادص و  ياه  همانرب  دوجو  مدرم  هزورما  هنافـسأتم  دوش ، یم 

.دنناد یم  مارح  یقیسوم 

لها هریس  خیرات و  یسررب  هعماج ، يریگوگلا  رد  یـساسا  ياه  ثحب  زا  یکی  اریز  تسا ؛ مهم  زین  یخیرات  ياه  ثحب  رد  هلأسم  نیا 
حیحص یفرعم  دوبن  یتح  ای  یخیرات و  هعقاو  اب  ندوبن  ربارب  ای  فیرحت  هنوگره  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب 
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نیرتاهنت لایرس  رد  هنومن ، يارب  .دیماجنا  دهاوخ  اه  تیصخش  نیا  لیلد  یب  ندش  روفنم  ای  ندش و  بوبحم  هب  یخیرات ، ياه  هرهچ 
: دندوب ادیوه  یبوخ  هب  اه  فعض  هطقن  نیا  .دیشک  ریوصت  هب  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یناگدنز  هک  رادرس 

؛ دش هیارا  لعفنم  ًالماک  یتیصخش  مالسلا  هیلع  ماما  زا  لایرس ، نیا  رد  . 1

؛ دوب هدش  هدیشک  ریوصت  هب  یفارشا  گرزب و  دح  زا  شیب  ماما  لزنم  . 2

؛ دهد یم  ناشن  يرگید  زیچ  خیرات  هک  یلاح  رد  دش ؛ هدنهانپ  هیواعم  هاپس  هب  ییاهنت  هب  سابع  نبا  . 3

؛ هیواعم هن  تسا ، ماما  لتاق  هدعج  هک  دش  دومن  او  هنوگ  نیا  هعومجم ، نیا  رد  . 4

؛ دماین هنیدم  هب  ماما  لتق  يارب  زگره  دیزی  ما  هیواعم ، نز  . 5

؛ درادن یخیرات  تیعقاو  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  هتشک  لایرس  نیا  رد  دیزی  ما  . 6

.تسا خیرات  فیرحت  دوب ، هیواعم  ظفاحم  رمش  هک  نیا  . 7

، نیا زا  هتـشذگ  .تسا  هدـشن  یفاـک  تقد  یخیراـت  میهاـفم  لاـقتنا  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  هعوـمجم ، نـیا  رب  رگید  لاکـشا  اـه  هد 
شیامن هب  دشن و  یهجوت  نآ  هب  هعومجم  نیا  رد  هک  تشاد  دوجو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یناگدنز  رد  يرگید  مهم  ياهدادـیور 

: دننام .دماینرد 

؛  مالسلا هیلع  نسح  ماما  تداهش  یگنوگچ  _ 

؛ تسا هدیسر  ام  هب  ناشیا  زا  هک  يرایسب  ياه  هبطخ  _ 

؛  مالسلا هیلع  یلع  ماما  ياه  تمارک  یخرب  _ 

؛  مالسلا هیلع  نسح  ماما  یناگدنز  هب  رت  مک  درکیور  _ 

؛ هدایپ ياپ  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نتفر  جح  رفس  هب  _ 
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؛ ماما یعقاو  نارای  ناونع  هب  مشاه  ینب  رگید  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ندادن  شیامن  _ 

؛  نادنمزاین هب  ناشیا  هجوت  ماما و  یصخش  یناگدنز  یگنوگچ  _ 

؛ تماما زا  شیپ  ماما  ریگ  مشچ  ياه  تیلاعف  _ 

؛ ماما نانخس  _ 

.ماما ياه  هرظانم  _ 

هنافـسأتم یلو  دـشاب ، هتـشاد  ییازـسب  مهـس  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يالاو  هاگیاج  یفرعم  رد  تسناوت  یم  بلاطم  نیا  زا  کـی  ره 
.دشن یهجوت 

ياه همانرب  هژیو  دـیلوت  هیهت و  رد  هک  اه  لاکـشا  هنوگ  نیا  ندودز  يارب  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  الاب  ياـه  هتفگ  يدـنب  عمج  اـب 
زا رترابرپ  يا  هشوت  اب  هناسر  نابطاخم  ات  دوش  تیوقت  نازاس  همانرب  نارگـشهوژپ و  ناـیم  یطاـبترا  هقلح  دـیاب  دراد ، دوجو  یبهذـم 

دیاب اه  همانرب  ینعی  تسا ؛ يا  هناسر  يروآ  نف  ینید و  شهوژپ  كرتشم  درواتـسد  مهم ، نیا  هتبلا  .دـنزیخرب  نویزیولت  ای  ویدار  ياپ 
تسا هناسر  ناراکدنا  تسد  شالت  لصاح  هک  زور  ياه  تیباذج  اب  مه  دنشاب و  رادروخرب  یشهوژپ  یملع و  مکحم  هناوتشپ  زا  مه 
.تسا هدشن  شخپ  هناسر  زا  زگره  یلو  دروخ ، یم  مشچ  هب  موصعم  ناماما  یناگدنز  رد  ییابیز  ياه  هبنج  رایـسب  هچ  .دنوش  هضرع 

زنط ياه  همانرب  نامزمه  ینویزیولت  هکبـش  دنچ  هک  دوش  یم  هدید  هاگ  .دنا  هدش  هیارا  باّذج  ریغ  یبلاق  رد  دنا ، هدـش  شخپ  رگا  ای 
یبوخ ياه  هیام  نب  زین  ناشرت  شیب  دنک و  یم  مرگرس  ار  بطاخم  بش  ره  هک  یتمسق  دون  ییاهزنط  .دننک  یم  شخپ  یمرگرـس  و 

نایاوشیپ تخانش  زا  بطاخم ، یمرگرس  ایآ  هک  تسا  یقاب  شسرپ  نیا  ياج  دنیآ ؛ یم  رامش  هب  یثنخ  ياه  همانرب  وزج  ای  دنرادن و 
؟ تسا رت  مهم  وا  ینید 
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همانرب زا  يرت  شیب  ياه  تیقفوم  اه و  تفرشیپ  زور  ره  امیـس ، ادص و  فراعم  شخب  ياه  همانرب  تخاس  رد  يرگنزاب  اب  تسا  دیما 
.مینیبب هناسر  مرتحم  ناراکردنا  تسد  نازاس و 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

هنیدم دمآ ؟ ایند  هب  اجک  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  . 1

دنزرف نیلوا  دوب ؟ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنزرف  نیمدنچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  . 2

وکین تسانعم ؟ هچ  هب  نسح  . 3

يرجه لاس 40  رد  دندیسر ؟ تماما  هب  یلاس  هچ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  . 4

لاس  10 دوب ؟ لاس  دنچ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تماما  تدم  . 5

لاس  47 دوب ؟ لاس  دنچ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تکربرپ  یناگدنز  تدم  . 6

.تسا ربمایپ  هون  دراد ؟ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  یتبسن  هچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  . 7

یبتجم دمحمابا _  تسیچ ؟ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  فورعم  بقل  هینک و  . 8

قمح نبورمع  يدع ، نب  رجح  .دیربب  مان  ار  ناشیا  نارای  زا  نت  ود  مان  . 9

هیواعم دوب ؟ یسک  هچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  توغاط  . 10

.دنوادخ روتسد  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  داهن ؟ ناشیا  رب  یسک  هچ  ار  نسح »  » مان . 11

ریخ دوب ؟ هدش  هدناوخ  مان  نیا  هب  رت  شیپ  یسک  ایآ  . 12

نب هللادـبع  نسحلا و  نب  مساق  دـییوگب ؟ ار  دندیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نادـنزرف  زا  نت  ود  ماـن  . 13
نسحلا

هب دیسر ؟ تداهش  هب  هک  تسد  هب  یسک و  هچ  روتسد  هب  یبتجم  ماما  . 14
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.هدعج ناشرسمه  تسد  هب  هیواعم و  روتسد 

.هدعج تسد  هب  رهز  ندناروخ  اب  هنیدم و  رد  دیسر ؟ تداهش  هب  هنوگچ  اجک و  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  . 15

.عیقب ناتسربق  هنیدم _  دنتسه ؟ نفد  اجک  رد  یبتجم  ماما  . 16

مالـسلا و هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  دییوگب ؟ ار  دـنا  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  ناشیا  راوج  رد  هک  يرگید  ناماما  مان  . 17
 . مالسلا هیلع  قداص  ماما 

«. دنتشهب لها  ناناوج  رورس  نیسح  نسح و  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسیک ؟ زا  ثیدح  نیا  . 18

دمآ ایند  هب  ناضمر  رد 15  دیسر ؟ تداهش  هب  يزور  هچ  رد  دمآ و  ایند  هب  يزور  هچ  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دیناد  یم  ایآ  . 19
.دیسر تداهش  هب  رفص  رد 28  و 

یمدرم ياه  شسرپ 

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ دیا هتفر  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رازم  عیقب و  ناتسربق  ترایز  هب  نونکات  ایآ  . 1

؟ دیراد مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ترایز  زا  يا  هرطاخ  هچ  . 2

؟ دوب هچ  درک  روطخ  امش  نهذ  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رازم  عیقب و  ناتسربق  ندید  اب  هک  يزیچ  نیلوا  . 3

؟ دینک یم  ناشیا  زا  یتساوخرد  هچ  دییوگ و  یم  هچ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  دیورب ، عیقب  ترایز  هب  رگا  . 4

؟ تسیچ ناماما  رگید  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یگژیو  نیرت  گرزب  دینک  یم  رکف  . 5

داجیا ناریاز  هیحور  رد  يرییغت  هچ  عیقب  ناتسربق  ترایز  امش  رظن  هب  . 6
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؟ دنک یم 

؟ دوب هچ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تبرغ  تیمولظم و  لیلد  امش  رظن  هب  . 7

؟ دراذگ یم  ياجرب  ناسنا  راتفر  رد  يرییغت  هچ  ناشیا  یناگدنز  هعلاطم  . 8

؟ دیدرک یم  راتفر  هنوگچ  ناشیا  اب  دیتسیز  یم  یبتجم  ماما  نامز  رد  رگا  . 9

؟ دینک یم  تکرش  يراوگوس  سلاجم  رد  ناشیا  تداهش  زور  رد  ایآ  . 10

؟ دیراد رطاخ  هب  ناشیا  زا  یثیدح  هچ  . 11

؟ میریگ یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یناگدنز  زا  ییاه  سرد  هچ  . 12

؟ دیراد رطاخ  هب  نارگید  اب  ماما  راتفر  زا  ار  يا  هدنزومآ  ياه  هتکن  هچ  . 13

؟ دیراد مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تبرت  ناریاز  زا  يراظتنا  هچ  . 14

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ تشاد ناشیا  تیصخش  اب  يا  هطبار  هچ  باقلا  نیا  .دنراد  یباقلا  هچ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  . 1

؟ دوب هچ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدنم  هقالع  تدش  لیلد  . 2

؟ تشاد مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تیصخش  رب  يریثأت  هچ  تیالو ، هداوناخ  طیحم  رد  شرورپ  . 3

؟ دیهد حیضوت  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يراتفر  ياه  یگژیو  هرابرد  . 4

؟ تشاد هدهع  رب  ییاه  تیلوئسم  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تماما  نارود  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  . 5

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  ناشیا  يروشناد  هاگیاج  یملع و  هرهچ  . 6

یبایزرا هنوگچ  ار  ترضح  تماما  نارود  رب  مکاح  یسایس  طیارش  . 7
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؟ دینک یم 

؟ دیهد حیضوت  هیواعم  ياه  تسایس  هرابرد  . 8

؟ تفرگ یم  راک  هب  ار  ییاه  هبرح  هچ  تردق  هب  یسر  تسد  يارب  هیواعم  . 9

؟ دوب هنوگچ  هیواعم  ياه  تسایس  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يریگ  عضوم  . 10

؟ دیدرگ یبتجم  ماما  هب  حلص  لیمحت  ببس  یلماوع  هچ  . 11

؟ دوب هچ  حلص  شریذپ  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ياه  هزیگنا  . 12

؟ دینیب یم  هنوگچ  حلص  نایرج  رد  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نایفارطا  شقن  . 13

؟ تشاد هعماج  يارب  ییاهدمآ  یپ  هچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  . 14

؟ دنام دنب  ياپ  حلص  داد  رارق  دافم  هب  هیواعم  ایآ  . 15

؟ دوب هدش  وا  ياه  يراک  بیرف  هیواعم و  ياه  تسایس  ربارب  رد  ماما  نارای  توکس  ببس  یلماع  هچ  . 16

؟ دش يرابجا  هیواعم  يوس  زا  يا  هزیگنا  هچ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ییوگ  مانشد  . 17

؟ دز مدرم  ینید  ياهرواب  یمومع و  راکفا  هب  يا  همطل  هچ  يوبن  ثیداحا  لعج  . 18

.دینک یسررب  ار  هیواعم  تموکح  یلک  ياه  یگژیو  . 19

؟ دنداد ماجنا  ییاه  تیلاعف  هچ  حلص  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  . 20

؟ تشاذگ ياج  رب  هعماج  یمومع  راکفا  رد  يریثأت  هچ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  . 21

؟ دوب رثؤم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هرهچ  نداد  هولج  راد  هشدخ  رد  هزادنا  هچ  ات  هیما  ینب  ءوس  تاغیلبت  . 22
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؟ دوب هچ  هیواعم  تاغیلبت  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یگنهرف  مادقا  نیرت  گرزب  امش  رظن  هب  . 23

؟ دنک یم  ادج  ناماما  رگید  زا  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نارود  يا ، هبنج  هچ  . 24

باتک یفرعم 

باتک یفرعم 

.یمالسا تاغیلبت  نامزاس  دیحوتلاراد ، مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  . 1

.قح هار  رد  هسسؤم  ناگدنسیون ، زا  یهورگ  مود ، ياوشیپ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  . 2

.مق باتکلاراد  يرهطم ، دمحا  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  يرادمامز  . 3

.تجح تاراشتنا  سفن ، نشور  دمحم  حلص ، راد  مچرپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  . 4

.هوسا تاراشتنا  هداز ، دامع  نیسح  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ترضح  یناگدنز  . 5

.نارهت یکارا ، يراصنا  یلع  دمحم  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  حلص  رارسا  . 6

.دیحوت تاراشتنا  ییاوشیپ ، يدهم  يدازآ ، حلص و  رادمچرپ  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  . 7

.یناهارف تاراشتنا  یناپمک ، دسا  لضف  تسیک ؟ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  . 8

.ناریا بتک  تاراشتنا  لضاف ، داوج  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  مراهچ ؛ موصعم  . 9

.تثعب داینب  تاراشتنا  یمولظم ، یلعبجر  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  حلص  . 10

.زاریش يزاریش ، یلماش  رفعج  دمحم  خیش  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  تایح  . 11

.يوضر سدق  ناتسآ  تاراشتنا  ینادجو ، نیسح  هیواعم ، اب  وا  حلص  رارسا  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  یناگدنز  . 12

.يدازآ مایپ  تاراشتنا  يزاریش ، اضر  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یگدنز  ناتساد  نادیم ، ود  نامرهق  . 13

.یفحص تاراشتنا  يدمحم ، اضر  خیرات ، مولظم  نسح ؛ ماما  . 14

.یّلم هناخ  پاچ  یلیلخ ، یلع  دمحم  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  یناگدنز  . 15
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.ظفاح تاراشتنا  یعقرب ، ربکا  یلع  دیس  هیواعم ، هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تفالخ  يراذگاو  رارسا  رد  نشور ؛ دادماب  . 16

.ایسآ تاراشتنا  يا ، هنماخ  یلع  دیس  هّللا  تیآ  نادرگرب : نیسای  لآ  یضار  خیش  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  . 17

.یمالسا تاغیلبت  نامزاس  غالبلا ، هسسؤم  ناگدنسیون ، زا  یهورگ  رون ، ياه  همشچرس  . 18
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همان باتک 

همان باتک 

میرک نآرق  * 

هغالبلا جهن  * 

.ق 1417 ه .  توریب ، رکفلاراد ، یناعملا ، حور  .دومحم  دیس  نیدلا  باهش  يدادغب و  یسولآ  . 1

.ات یب  توریب ، رکفلاراد ، هینطولا ، يدهلاراد  هغالبلا ، جهن  حرش  .دیدحلا  یبا  نبا  . 2

.ق 1393 ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  دسا  .نیدلازع  ریثا ، نبا  . 3

.ق 1385 ه .  توریب ، رشنلا ، هعابطل و  رداص  راد  خیراتلا ، یف  لماکلا  . ___________________ . 4

.ق 1413 ه .  توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  لاعفالا ، لاوقالا و  ننس  یف  لامعلازنک  .یقتملا  یلع  يرنه ، نیدلا  ماسح  نبا  . 5

.ق 1411 ه .  مق ، رئاخذلاراد ، تاراشتنا  تادابعلا ، جهنم  تاوعدلا و  جهم  .یلع  دیس  سوواط ، نبا  . 6

.1367 نارهت ، هیمالسا ، باتکلاراد  لامعالا ، لابقا  .رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  سوواط ، نبا  . 7

، ناهج تاراـشتنا  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  . _________________________________________ . 8
.1348 نارهت ،
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.1379 مق ، نید ، تاراشتنا  یناجنز ، يراصنا  لیعامسا  نادرگرب : ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رارسا  .میلس  سیق ، نبا  . 9

.ات یب  نانبل ، رداصراد ، یبوقعی ، خیرات  .يرابخا  حضاو  نبا  . 10

.ق 1401 ه .  یمالسا ، باتکلاراد  همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  .حتفلا  یبا  نب  یسیع  نب  یلع  یعبرا ، . 11

.ات یب  توریب ، هفرعملاراد ، نییبلاطلا ، لتاقم  .جرفلاوبا  یناهفصا ، . 12

هعماـج تاراـشتنا  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  .هبعـشلا  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسح  یناّرحلا ، . 13
.ق 1404 ه .  مق ، نیسردم ،

.ق 1375 ه .  نارهت ، باتک ، رشن  زکرم  بولقلا ، داشرا  .نسحلا  یبا  نب  نسح  یملیدلا ، . 14

.1373 نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  هدنشخرد ، دمحم  ماما ، هدزاود  یناگدنز  .مشاه  ینسحلا ، فورعملا  . 15

.ق 1496 ه .  توریب ، تاعوبطملا ، فراعتلاراد  مهد ، پاچ  هعیشلا ، نایعا  .نسحم  دیس  نیما ، . 16

.1376 نارهت ، شورس ، تاراشتنا  ینادجو ، نیسح  ناموصعم ، هریس  . ___________________ . 17

.ق 1403 ه .  توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  هنسلا ، باتکلا و  یف  ریدغلا  .نیسحلادبع  یفجن ، ینیما  . 18

.1367 یضر ، تاروشنم  نیطبسلا ، یلاعم  .يدهم  دمحم  یناردنزام ، يریاح  . 19

.ات یب  مق ، ینادجو ، تاراشتنا  یعادلا ، هدع  .دهف  نبا  یلح ، . 20
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.ات یب  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  هسسؤم  نازحالاریثم ، .امن  نبا  یلح ، . 21

.ق 1402 ه .  توریب ، یضترملاراد ، انتمئَأ ، .یلع  دمحم  یلع  لیخد ، . 22

.1376 نارهت ، نیمار ، رشن  برغ ، یگنهرف  مجاهت  اب  زیتس  .اوق  لک  یهدنامرف  یسایس  یتدیقع  رتفد  . 23

.1380 نارهت ، سونقق ، تاراشتنا  ییابطابط ، رصان  دیس  هسایسلا ، همامالا و  .هبیتق  نبا  يرونید ، . 24

.1369 نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  موس ، پاچ  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  یناگدنز  .مشاه  دیس  یتالحم ، یلوسر  . 25

.1375 نارهت ، یگنهرف ، مجاهت  گنهرف و  .یمالسا  بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  . 26

.1343 نارهت ، هیمالسا ، باتکلاراد  خیراوتلا ، خسان  .یقت  دمحم  ازریم  رهپس ، . 27

.1378 نیقداصلاراد ، تاراشتنا  لوا ، پاچ  ادخ ، يایلوا  هیاس  رد  .دومحم  هداز ، تعیرش  . 28
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( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یناگدنز  هب  یلیلحت  يدرکیور  نسح :  www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:174
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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